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Referat fra hovedstyremøte onsdag 29.8.18 på Svensrudmoen 

 

Tilstede: Ove Evensen, Guro Bakke, Hege Korsdal, Eivind Jensen, Jorun Hansen, 
Claus Perlt, Ingvild HC Hansen, Kev R Kristoffersen, Arne Berg, Magne Lilleland Olsen, 
Anne Taran Tjølsen, Guro Dragsten, Jon Arne Skrove og DL(referent). 

Forfall: Jan Olaf Gomnæs, Marie Grahn. 

Saksliste: 

1. Velkomst og servering av kaffe. 
2. Gjennomgang av referat fra møtet 6.6.18. 
3. Ny nettside, forslag og utkast til ny side ilh.no v/medlemsansvarlig. 
4. Budsjett og regnskap til den nye garasjen. 
5. Budsjett og regnskap til beach-håndball banene. 
6. Søknad om ny gressklipper på Svensrudmoen. 
7. Reforhandling av leieavtale med Idretts Akademiet SFO AS 
8. Inngåelse av avtale med renholdspersonell på klubbhuset 
9. Forslag om ansettelse av vaktmester i 20% stilling i idrettslaget 
10. Situasjonsrapport fra gruppene 
11. Eventuelt 

a. Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 
b. Samtykkeerklæring for publisering av bilder av barn 
c. Referat fra sportslig utvalg 
d. Motivasjonsseminar 
e. Orientering om prosjekt ”granulat”. 

Ove ønsket velkommen og kaffen ble servert ☺ 

Sak 2: Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 6.6. og viste til punkter som 
gjenstår;  

- det jobbes videre med organisering av parkeringsplassen samt asfaltering av 
denne. Søknad vil bli sendt kommunen for bidrag.  

- Arne Berg har hånd om organisasjonsplan og det gjenstår innsamling av 
dokumenter. Møte i gruppa kalles inn av DL. 

- BEMERK: Ledere i hver gruppe har ansvar for politiattester til alle ledere, trenere, 
lagledere. 

- Påminnelse om å plukke ut to representanter til ungdomsutvalget fra langrenn og 
håndball. 

- Løypelaget ønsker ny tråkkemaskin, tilsagn på 500 000 fra Sparebankstiftelsen, 
men øvrig økonomisk behov må være et kommunalt ansvar. 

- Referat av 6.6.18 vedtatt. 

 

Sak 3: Ny nettside.  Kev viste forslag til den nye nettsiden.  Det var gjennomgående 
positive tilbakemeldinger. Det bes om at den eksisterende WEB-gruppa inntrer og bidrar 
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til sluttføring av produktet. Kev kaller inn til møte. Det bes om å følge 
profileringsbestemmelsene. 

Sak 4: Budsjett og regnskap – garasje: Fortsatt litt penger igjen som forventes brukt til 
innredning inklusiv elektriker.   

Sak 5: Budsjett og regnskap – beach håndball: Gjenstår merkebånn for inndeling av 
baner samt fangnett bak hvert mål.  Mål er bestilt. Møte med håndballgruppa 10.9.18. – 
lage retningslinjer for vedlikehold med en ansvarlig person. 

Sak 6: Søknad er sendt Hole kommune for innkjøp av ny gressklipper. Etter avtale med 
Sparebankstiftelsen kan deres tilsagn på 150 000 benyttes ti l dette.  Håvar Austgård 
jobber med å få innkjøp av klipper med på budsjett for 2019. 

Sak 7: Reforhandling SFO-IA. Avtale videreført med årlig leie på NOK 230 000. 

Sak 8: Inngått avtale om vasking av klubbhuset hver fredag med Emmas Renhold.  
Faktura for oppdraget sendes månedlig. 

Sak 9: Forslag om ansettelse av vaktmester i 20% stilling.  Her ble det diskusjon om 
gjennomføringen av dette. Det er helt avgjørende å ha et møte med alle 
banemannskaper slik at det er en felles forståelse for en ansettelse.  Deriblant å se 
behovet for oppfølging på dagtid. 

Kaare Tiller og DL gjennomfører møte med banemannskapene så snart som mulig. 

Sak 10: Tilbakemeldinger fra gruppene: 

Langrenn: Det nye styret har sittet i ett år og består av 8 personer. Oppgaver fordelt.  
Første treningsøkt for sesongen 2018/19 starter med rulleskitrening i dag (29.8.). Full 
sesongstart alle klasser 9.10. Skisamarbeidsmøte i regionen med møte 30.8. hvor en 
ønsker at de eldste årsklassene trener sammen, men blir værende medlemmer i 
moderklubben. Et ungdomslag deltok på Ringeriksmaraton med flott resultat. 

Hinderløype jobbes det videre med en leverandør av utstyr. Tuftepark kan bli første fase 
innenfor nåværende område og kan bygges på videre derfra.  Det må gjennomføres 
møte med grunneier og kommune for å feste grunn. 

Det vurderes trenergodtgjørelse for å høyne kvalitet på treninger og tettere oppfølging 
av individet. 

Fotball: Høstsesongen godt i gang. 6-åringene i et stort antall allerede i gang med 
kamper før de er i gang med trening. Stor interesse. Kretsen var på siste styremøte og 
la frem kvalitetsklubb konseptet. ILH har mye på plass, men det kreves en jobb for å få 
dette til.  Ses i sammenheng med klubbhåndbok og organisasjonsplan. Samordenes 
med flere grupper.  Planene for ILHRIK-cup er godt i gang og gjennomføres lørdag 
15.8.18. Minnes om profilering i arrangementshåndbok. 

Håndball: Guro D forteller om et helt nytt styret med unntak av Anne som har vært med 
en stund. Oppgaver fordelses og det er arbeid i gang med å samle inn opplysninger til 
politiattest. Rekruteringsstart kickoff rett over høstferie.  
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Det tekniske med gjennomføring av Ringeriksmaraton gikk veldig bra. 

Innebandy: Treningssesong starter i september og det jobbes med å skaffe trenere. 
Tidligere har spillerne på A-laget hatt dette for de aldersbestemte utøverne. Det ble ikke 
Hole Open i år da det var for få påmeldte lag. Innebandy kan bidra med instruktør til 
SFO-IA for om mulig også rekruttere til deltagelse. 

Kleivhallen har vært stengt og skal åpnes 10.9. 

Løpegruppa: Er i gang med løpetrening. Vil samarbeide med andre grupper og ser for 
seg intervalltrening frem til hytteplanmila.  

Sak 11 Eventuelt:  

- 11a) Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv.  Oppstart 29.8. hvor Hole idrettsråd 
deltar og det ønskes 2 representanter fra ILH. Leder av anleggskomiteen i 
hovedstyret Claus Perlt deltar fra oss. En plukkes ut senere. Videre bes 
Gjermund Røkke i utvalget for idrett- og friluftsliv i Hole mot 2024 delta. DL 
varsler Gjermund. Målet i planprosessen er å påvirke anleggssituasjonen 
strategisk og politisk. 

- Samtykke for publisering av bilder av barn.  Retningslinjer for dette finnes på 
NIF.no og bør følges i hver enkelt gruppe.  

- Tilbakemeldinger fra sportslig utvalg. Møte sist mandag og det jobbes med 
sportsplaner for de tre store gruppene.  Fotball har sin allerede, men skal 
revideres. Langrenn la frem forslag til sin plan og denne var så bra bygd opp og 
planmessig utført at man bruker denne allerede nå.  Håndball har et forslag 
liggende som det jobbes videre med.  Innebandy bør ha noen holdepunkter for 
påvirkning i treningssammenheng. 

- Orientering om prosjekt ”granulat”. NFF og Sparebankstiftelsen har gått sammen 
om å få stoppet utslipp av granulat i naturen.  Det er plastelementer i granulatet 
som gjør at det er miljøfiendtlig.  Miljødepartementet jobber intenst overfor NFF. 
IL Holeværingen har avtale med eksperter fra NFF som vil bidra til nødvendige 
opplysninger til å søke om midler fra stiftelsen. 

- Motivasjonsseminar 2018: Eivind, Guro og DL valgt til arbeidsgruppe. 

Neste hovedstyremøte uten gruppeledere onsdag 26.9.18 kl.1830 på Svensrudmoen. 

Røyse, 3.9.18 

DL 
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