IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 6.6.18 kl. 1830 på Svensrudmoen
Tilstede: Guro, Eivind, Jorun, Claus, Ingvild og DL
Forfall: Ove, Marie, Hege og Jan Olaf.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 25.4.18
Forslag om innkjøp av ny tråkkemaskin gjennom løypelaget.
Fremskaffe retningslinjer mot mobbing i idrettslaget.
Eventuelt
4.1. Fritak for hall-leie i Hole kommune
4.2. Kontaktperson for ungdomsutvalget
4.3. Myggmaskin
4.4. Invitasjon av politikerne i Hole

Sak 1: Referat fra 25.4.18:
Kommentarer;
fra sak 3, Organisering av parkeringsplassen, vedlagt følger siste utkast av inndeling av
parkeringsplasser. I tillegg foreslås 4 lysmaster. DL tar kontakt med Espen Sjåstad i
Ringerikes Kraft for å be pris på master og kabling. Grøfting kan gjennomføres samtidig
med bygging av sandhåndballbanen. Litt finpuss gjenstår før ferdig utkast til p-plassen
foreligger.
fra sak 4, organisasjonsplan, det er gjennomført møte sammen med Arne Berg, Claus,
Kev og Anne Merete Groseth som sto for den forrige planen. Arne og DL gjennomgår
alle dokumenter i saken og vil legge frem en grunnskisse for utvalget i et møte i slutten
av august. Da vil man komme frem til et forslag til klubbhåndbok/org.plan for IL
Holeværingen. Dette utkastet vil bli fremlagt for hovedstyret i september.
fra sak 6.2, politiattester skal gjelde for alle tillitsvalgte, være seg ledere, trenere,
hjelpemannskaper og kioskpersonell. Kontaktperson Kaare Tiller, fotball@ilh.no.
fra sak 6.7, påminnelse til langrenn og håndball om å nominere to ungdommer på 13-16
år til ungdomsutvalget. Snarlig.
Sak 2: Ny Tråkkemaskin:
Løypelaget foreslår å gå til innkjøp av ny tråkkemaskin. Den gamle begynner å få flere
reparasjoner og har mye slitte deler. Totalbudsjett på 1,6 mill og ber om at hovedstyret
søker Sparebankstiftelsen Ringerike om totalfinansiering på 1,3 mill. Egenkapital på
300`for gammel maskin. Hovedstyret støtter og vedtar tilsagn på
søknadsprosessen.
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Hovedstyret ønsker å bemerke at det i hovedsak bør være Hole kommunes anliggende
å bidra til tråkkemaskin i bygda når løypelaget skaffer mannskap og gjennomfører alt
arbeidet for å skaffe hele Holes befolkning langrennsløyper i bygda. Det bør søkes
kommunen om garanti om finansieringen ikke fullbyrdes gjennom gaver.
DL sender søknad til Sparebankstiftelsen.
Sak 3: Retningslinjer mot mobbing.
Det ble fremlagt et forslag om retningslinjer mot mobbing som ble vedtatt.
Se vedlagte retningslinjer.
Sak 4.1. Fritak for hall-leie i kommunen.
Hole idrettsråd har gjennom Norges håndballforbund avdeling Sør (Buskerud, Vestfold
og Telemark) invitert kommunen til møte for å søke mot fritak for hall-leie i Kleivhallen
og for driftstilskudd til Holehallen for idrettslig aktivitet for barn og unge.
I 2012 ble Stortingsproposisjon 26 vedtatt og alle Norges kommuner anbefalt og gi alle
norske barn og unge fritak for hall-leie i kommunale og private haller. På landsbasis er
det 60 % av kommunene som har fritak, men 40% fortsatt har hall-leie. Hole kommune
er en av disse. Idrettsrådet følger opp saken og det vil bli ytterligere møter med
kommunen for å påvirke administrasjonen til å legge frem forslag om fritak på budsjett
2019. I denne sammenheng vil idrettslaget sammen med Hole idrettsråd ¨følge opp;
o Budsjettprosessen for 2019 i kommunen
o Få forpliktelser inn i kommunedelplan som skal behandles i høst
o Engasjere politikere frem mot valget 2019 og få de til å forplikte seg i
partiprogrammene.
DL holder kontakten med idrettsrådet og håndballforbundet.
Sak 4.2, kontaktperson til ungdomsutvalget. Det søkes etter en person i idrettslaget
som kan være kontaktperson for ungdomsutvalget. En voksenperson som er drivende
interessert i barn og unges rettigheter og samtidig delta på møter med ungdommene.
Være en drivkraft og formidler. Ungdomsutvalget vil kunne få flere oppgaver mot
oppvekstvilkår, mobbing og andre faktorer som berører ungdommene selv.
Sak 4.3, Myggmaskin. Det var flere som hadde kommet med forslag om å kjøpe inn
myggmaskin(er) på Svensrudmoen. Det forefinnes flere alternativer og en ber om
forslag til løsning. Hovedstyret er positiv til innkjøp av slikt for å imøtekomme den
”trussel” som myggen er på idrettsanlegget. DL sjekker pris gjennom Ring Bygg.
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Sak 4.4, Invitasjon av politikere. Det vedtas at ILH skal invitere gruppeledere og leder
av de politiske partiene og legge frem hva idretten betyr i Holebygda. Komme med
synspunkter hva idretten bidrar med. Guro ser på program og invitasjon til alle partiene.
Målet er å holde møtet på hovedstyremøte onsdag 29. August.
Røyse, 11.6.18
DL
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