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Referat fra hovedstyremøte onsdag 26.10.16 på Svensrudmoen 

Tilstede: Ove Evensen, Guro Bakke, Jorun Hansen, Ole Kenneth Søreide, Eivind 
Jensen, Harald Bergom Nilsen (HBN), Marie Grahn, Andreas Koksrud og Roy Arild 
Fossum (referent). 

Forfall: Jan Olaf Gomnæs (JOG) 

Saksliste: 

1. Buskerud Idrettskrets – styreundersøkelsen ved Trine Thieleman 
2. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 19.9.16 
3. Motivasjonsseminar torsdag 10.11.16 – program 
4. Ny utstyrsavtale for IL Holeværingen 
5. Eventuelt 

 Fremtidige arrangement 
 Skillevegg Holehallen 
 Møtestruktur med gruppelederne 

 

Sak 1:  

Styreleder ønsket velkommen og etter noe sen ankomst ønsket han Trine Thieleman 
velkommen.  Hun takket for velkomsten og forklarte bakgrunn for undersøkelsen om 
styrene i idrettslagene i Buskerud. Det var 14 lag av de 36 idrettslagene i Buskerud som 
hadde svart med mer enn 4 representanter, og av de 14 var 7 lag over 1000 
medlemmer. ILH er ett av disse og hadde derfor en rekke punkter som var vurdert i 
undersøkelsen. 

Undersøkelsen i sin helhet videresendes medlemmene og konklusjonen for vår del må 
være at mye er bra, men at det kan forbedres på kommunikasjon og informasjon.  
Digitalisering av informasjon er ett stikkord, men sjekkliste for de enkelte idrettene opp 
mot HMS er nødvendig. Kjønnsfordeling i styret er innenfor akseptabelt nivå. 

Vedtak: Vi legger opp til gjennom en informasjonspakke, kommunikasjonspakke og et 
seminar årlig for å forbedre informasjon og kommunikasjon. 

 

Sak 2: 

Gjennomgang av referat. 

Forslag til Kommunikasjonspakke fremlagt på møtet fra JOG. Forslag endres til 
retningslinjer og renskrives og legges frem på neste møte (forslag vedlagt). 

Forslag til informasjonspakke fremlagt på møtet fra HBN. Forslaget benyttes til 
fremføring på motivasjonsseminaret med tilføyelser fra styreleder. Denne brukes som 
mal til informasjonspakke. Endelig forslag legges frem på neste møte (forslag vedlagt). 
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Sak 3: 

Motivasjonsseminar: Etter vedtak i forrige møte om å arrangere ett motivasjonsseminar 
er kinosal Sundvollen hotell bestilt, avtalt foredragsholder Lage Sofienlund – tema 
idrettsglede og forhåndsvarslet alle tillitsvalgte og frivillige gjennom leder av hver 
gruppe. 

Gjenstående oppgaver: 

 Program for kvelden 
 Utferdige en invitasjon 
 Beslutte bevertning 

Program blir: Velkomst ved Styreleder/DL, info fra ILH ved Styreleder/DL og foredrag 
ved Lage. 

Før programmet starter, musikalsk innslag med lokale gutter som spiller en låt før 
velkomst, en låt som intro til foredragsholder og en låt til avslutning. 

Det er bestilt kaffe, kaker, frukt og annet drikke – pausepakke.  

Invitasjon designet av styreleder følger vedlagt og er sendt til alle tillitsvalgte og frivillige 
på mail via medlemsregister. Likeledes er ordfører, rådmann og tjenesteleder fritid 
invitert. Det samme er også hovedsponsorene og idrettsrådet. 

Da håper vi at de tillitsvalgte og frivillige møter til en hyggelige og motiverende kveld.  

 

Sak 4: 

Ny utstyrsavtale: Vedlagt følger referat fra møte i profileringsgruppa og kravs-
spesifikasjon utsendt til aktuelle butikker/leverandører.  

Møte med Sandberg Sport er gjennomført og kommende uke møte med Intersport, MX-
sport og Glade hjul.  Det er foreløpig disse som har svart på vår henvendelse. 

 

Eventuelt: 

 Fremtidige arrangement: Eivind som arrangementsansvarlig la frem tanker om å 
gå breiere inn arrangementet av Hytteplanmila. Momenter som er aktuelle: 

 De benytter allerede våre lokaler 
 Godt innarbeidet og kjent arrangement med 2600 deltagere og over 1000 

tilskuere 
 Stor mulig for salg i kiosk og boder  
 Servering av mat, kaffe, vafler og boller 
 Betydelig påmeldingasavgift 
 Gaver/premier av sponsor (hytteplan) 
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 Lydutgifter er meget høye og kan reduseres 
 Fotball har en liten inntekt som løypevakter 
 Barneløp kan innføres 

Det som må avklares er om vi kan ta på oss ansvaret som teknisk arrangør.  Dette må 
avklares med friidrettsforbundet vedrørende lisens. Likeledes er det behov for 50-60 
frivillige til arrangementet og må derfor tilhøre hele klubben.  

Forslag: Utredes nærmere og legges frem som forslag på neste hovedstyremøte 
7.12.16 da gruppelederne også er tilstede. 

Andre aktuelle arrangement som idrettslaget ser for seg: 

 Utvikling av Hole-klassikeren. Oppgave å skaffe sponsor 
 Oppstart av håndball-cup.  Oppgave å skaffe sponsor 

Saken følges opp av EJ og DL 

 

 Skillevegg Holehallen 
Tilbud fra TITAN Drammen vedlagt og ses som det beste tilbud NOK 84 000 + 
moms. 
Vedtak: ILH inngår avtale med TITAN under forutsetning av fornuftig 
garantiordning på drivverk og duk.  
 
Mottatt mail 4.11. fra Titan – det er 5 års garanti på motor, selve duken er det 10 
år på ”sømmen”.  Det betyr at skade påført med skarpe gjenstander ikke dekkes 
av garanti. 
 

 Møtestruktur med gruppelederne 
Styreleder ønsker å ha møter med alle gruppelederne for å få tilbakemeldinger 
på hvordan verden ses fra deres ståsted og lage en arbeidsinstruks for 
oppgaven. 
 

Røyse, 4.11.16 

DL 

 


