IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 25.4.18 kl. 1830 på Svensrudmoen
Tilstede: Ove, Guro, Marie, Eivind, Claus, Hege, Jorun, Jan-Olaf, Ingvild, Arne Berg,
Kev Robin, Jon Arne og DL (referent)
Forfall: Magne Lilleland Olsen
Ikke til stede: Guro Dragsten, Thomas Svensen, Thomas Nalum-Utaker, Merete,
Veronica og Owe.
Saksliste:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Presentasjon av nye hovedstyremedlemmer og gruppeledere.
Konstituering av det nye hovedstyret og registrering i Brønnøysund.
Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 21.2.18.
Opprette gruppe for ajourføring av ILHs Organisasjonsplan
Oppstart revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2030 – Hole kommune
Eventuelt
- Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for FRE 16 (orientering)
- Oppfølging av politiattester
- Tildelinger fra sparebankstiftelsen (orientering)
- Sammensetning av husstyret
- Handlingsplan 2018
- Søknad om midler til idrettsformål til Hole Idrettsråd
- Ungdomsutvalg
- Arrangement

Sak 1 og 2:
Styreleder ønsket velkommen og spesielt til de nyankomne som er innvalgt i
hovedstyret og som gruppeledere. Det ble en kort presentasjonsrunde før konstitusjon
av hovedstyret. Forslag på nye styremedlemmer som ansvarlig for:
-

Sportslig utvalg – Hege Korsdal
Anleggskomite – Claus Perlt

Begge de foreslåtte sa seg interessert i vervene og ble enstemmig vedtatt. DL forestår
innkalling til møte i sportslig utvalg i samråd med Hege.
-

Varamedlem – Ingvild H Collett-Hansen

Hovedstyret ønsker at varamedlem møter fast på styremøtene og at medlem regulerer
dette selv.
Navn, mail- og telefonliste for utvidet hovedstyre følger vedlagt.
Sak 3:
Referat fra hovedstyremøte 21.2. gjennomgått med en kommentar; Totalplan for
parkeringsplassen fremlegges på hovedstyremøte onsdag 6.juni. Referat vedtatt.
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Sak 4:
Organisasjonsplan er ikke revidert de siste årene og Arne Berg (leder) har sagt seg
villig til å bistå til dette. I arbeidsgruppa for øvrig sitter Claus Perlt, Kev Robin og DL.
DL kontakter Anne Merete Groseth og hører om hun kunne stille til ett første møte da
hun har mest kunnskap om planen fra tidligere. Etter dette innkaller DL til møte.
Sak 5:
Eventuelle høringsuttalelser i forbindelse med kommuneplanens arealdel tas inn i
arbeidsutvalget ”idrett- og friluftsliv i Hole mot 2024”. Gjermund Røkke orienteres om
dette. Claus Perlt inngår som ny i gruppa som leder for anleggskomiteen i ILH.
Sak 6:
1. Offentlig ettersyn reguleringsplan FRE 16. Gjermund gjennomfører møte i gruppa
i nærmeste fremtid og går gjennom reguleringsplan og hvilke tiltak utvalget
ønsker å iverksette. Orientering til hovedstyret på neste hovedstyremøte.
2. Oppfølging av politiattester. Alle gruppeledere er ansvarlig for dette. Nye
medlemmer i alle tillitsverv skal innhente attest og tidligere medlemmer skal
fornye etter 3 år. Fremgangsmåte finnes på link på ilh.no eller ta kontakt med
Kaare Tiller (se mailliste). Prioritert oppgave.
3. Tildelinger sparebankstiftelsen:
Siste halve året har ILH fått i gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike totalt NOK
1 145 000. Beløpet skal dekke omkostninger til beachhåndballbaner,
hinderløype/ aktivitetspark for barn og unge, innkjøp av gressklipper,
trafikksikkerhetstiltak og asfalt på parkeringsplass, bygging av ny garasje, og
skilleveggen i Holehallen.
4. Sammensetning av husstyret: Styreleder foreslo at styret i Holehallen bestående
av Anders Leine, Tor H Gomnes, Guro Bakke sammen med styreleder ILH Ove
Evensen, Jorun Hansen og DL også administrerte husstyret. Vedtak: Ove, Guro,
Jorun og DL fungerer som husstyre og fordeler oppgaver seg imellom.
5. Forslag til Handlingsplan for 2018 fremlagt. Gjennomgått og vedtatt.
6. Søknad om midler fra HIR. Søknad på inntil NOK 100 000 til idrettsformål
innsendt til Hole idrettsråd. Det er denne summen rådet har til disposisjon til
fordeling.
7. Ungdomsutvalg. Nåværende utvalg har utgått og det henstilles til håndball,
fotball- og langrennsgruppa å nominere 2 ungdommer hver til å sitte i utvalget.
Dette for å få tilbakemeldinger og forslag om hva ungdommen selv synes og
høre på deres ønsker. Utvalget er ønskelig i aldersspennet 13-16 år.
8. Arrangement: Det henstilles til alle gruppene å melde inn arrangement i god tid
før arrangementsdato til hovedstyret ved Eivind Jensen (se mailliste) for å
implementere en felles arrangementsplan for alle våre arrangementer.
Neste hovedstyremøte er flyttet til onsdag 6.6.2018 kl. 1830 på Svensrudmoen.
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