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Referat fra hovedstyremøte onsdag 20.2.19 på Svensrudmoen 

Tilstede: Eivind, Marie, Jorun, Hege, Claus, Ingvild og DL 

Forfall. Ove, Guro, Jan Olaf 

Saksliste: 

1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 23.1.19 
2. Klubbhåndbok – status – orientering fra arbeidsutvalget (AU) 
3. Instruks og veileder for økonomistyring – forslag fra AU 
4. Lønnsplan i ILH – forslag fra Sportslig utvalg (SU) 
5. Fuel of Norway – ny innstilling med forslag fra SU 
6. Eventuelt 

6.1. Gjennomgang av forslag til ”ny” Partnerskapsavtale med Hole kommune 
6.2. Forslag om opprettelse av løypelaget som egen gruppe i ILH 
6.3. Orientering innkjøp 3x3m telt ILH og Sponsor 

 

Eivind ønsket velkommen som vikarierende møteleder og viste til saksliste. Gikk  
deretter gjennom referat i; 

Sak 1:  

Med informasjon om utvalget for idrett- og friluftsliv videre arbeid med merking av stier 
og andre friluftsfartsårer rundt prosjektet FRE 16. Referat vedtatt.  

Sak 2: 

Arne Berg fikk ordet og gikk gjennom arbeidet så langt i klubbhåndboka. Det som er 
viktig nå er at alle hovedstyremedlemmene spesielt, men også gruppelederne leser 
gjennom klubbhåndboka og kommer med tilbakemeldinger innen 13.3.19. 

Tilgang for å kunne lese på nett, send melding til medlemsansvarlig på medlem@ilh.no 
og han gir deg tilgang. 

Bemerkning om at årsmøte bes gi hovedstyret bemyndigelse til å gjøre rettelser og 
endringer slik at boka kan være et levende oppslagsverk. 

Sak 3: 

Arne gikk også gjennom deler av utkast til instruks for økonomistyring og denne må 
også leses gjennom av styremedlemmene. Legges frem på årsmøtet. 

Sak 4: 

Lønnsplan for IL Holeværingen. Vedlagt følger retningslinjer for lønn og godtgjørelser.  

Det bemerkes at det er gruppestyrene som inngår avtale med en trener.  De står 
ansvarlig for inngåelsen av avtalen og vurderer den enkelte treners kompetanse. 
Retningslinjene gjelder ikke for klubbdommere. 

http://www.ilh.no/
mailto:dl@ilh.no
mailto:medlem@ilh.no
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Avtaler som inngås i 2019 sendes hovedstyret v/DL for vurdering og godkjenning. 

Sak 5: 

Saksgrunnlag: 

Fuel of Norway har tidligere fremlagt tilbud om samarbeidsavtale med IL Holeværingen 
uten vedtak om dette i hovedstyret. Morten Andersen er nå ansatt i firmaet og ønsket å 
fremlegge for SU informasjon som tidligere ikke er fremlagt. 

Det har skjedd mye det siste året og flere avtaler er inngått. Det er utviklet produkter 
som er mye sunnere enn alle konkurrentene sine og produktene vil bli lagt ut for salg i 
butikk om kort tid. Om idrettslaget inngår avtale kan de som ønsker det av våre 
medlemmer laste ned en APP, som man registrerer i butikk og IL Holeværingen får 
automatisk utbytte av kjøpet. 

Dette betyr at det ikke er noe arbeid/tiltak som legges til grunn fra idrettslagets side for å 
oppnå dette utbyttet/tilskuddet. 

Følgende momenter legges til grunn for den nye sportsdrikken: 

• Laboratorieutviklet sammen med idrettsutøvere og ernæringsbiologer 

• Karbohydratelektrolytt-løsning forbedrer opptak av vann under trening 

• Smak og farge kommer fra 100% naturlig frukt og bær 

• Ikke tilsatt kunstig syre, kun fra frukten, som er bra for tenner og mage 

• Sammensetning av elektrolytter for best mulig væskebalanse 

• Hjelper deg til å gå den ekstra mila eller løpe den ekstra kilometeren under 
trening som et energisk alternativ til vann. 

Ut fra de nye opplysningene anbefaler SU hovedstyret å inngå en avtale med Fuel of 
Norway. Forslag om dette fremlegges av DL på hovedstyremøte onsdag 20.2.19. 

Saken behandlet i dagens hovedstyremøte etter at Morten fremla ytterligere 
opplysninger: 

 Produktene legges ut for slag i butikk i løpet av mars, dette i butikker tilknyttet 
Norgesgruppen. 

 Nye produkter inneholdene vann med kullsyre og smak blir også lansert. 

 Lokal forankring med kickback uten øvrige forpliktelser på nåværende tidspunkt 

 Produktene er dokumentert og godkjent hos mattilsynet. 

 Produktene er de reneste og beste på markedet 

 Ved nedlasting av APP og registrering i butikk gis kickback på kr 30,- til klubb ved 
kjøp av halvkilos pose med pulver seks ganger pr. 9.måned. Pris i butikk kr 199,-, 
pris via app kr 169,-. 

Fuel og Norway ønsker i sammen med oss sende ut et infoskriv til våre medlemmer og 
anbefale kjøp av produktene.  De ønsker likeledes å informere trenere og lagledere slik 
at riktig informasjon kommer frem, dette gjerne på hver gruppes årlige kick-off. 

http://www.ilh.no/
mailto:dl@ilh.no
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Beslutning fra hovedstyret: Det har vært betenkeligheter i styret å anbefale sportsdrikk 
overfor medlemsmassen som i hovedsak er under 18 år. Derimot ser styret at produktet 
kommer for salg og at det er dokumentert det sunneste av sportsdrikkene som tilbys i 
Norge i dag. I tillegg dette med lokal tilknytning og kickback ønsker hovedstyret å gå for 
en; 

Forsøksperiode på ett-1-år med kontrollert annonsering og profilering. 

DL får i oppdrag å formidle dette til Fuel og Norway ved Morten å inngå et avtaleforslag 
som behandles på hovedstyremøte 13.3.19. 

Sak 6, Eventuelt: 

6.1. Ny partnerskapsavtale.  Hovedstyret sier seg enig i avtaleutkastet. DL/styreleder 
fullfører avtale 

6.2. Opprettelse av løypelaget som gruppe. Hovedstyret har ingen innvendinger mot 
dette og vil heller bemerke at det vil være et pluss for idrettslaget. 

6.3. Telt på 3x3m er bestilt og vil ankomme i nær fremtid. Spleiselag med 
Ringerikskraft, Akonto og Sparebanken. 

 

Røyse, 25.2.19 

DL 
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