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Referat fra hovedstyremøte onsdag 19.2.20 kl. 1830 på Svensrudmoen 

 

Saksliste: 

1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte onsdag 22.1.20. 
2. Presentasjon av nye nettsider. 
3. Sportslig satsning i IL Holeværingen. Tema: Bredde – Oppdatering. 
4. Etablering av arbeidsgruppe IL Holeværingens 125 års jubileum i 2020. 
5. NIFs retningslinjer for gjennomføring av årsmøter. 
6. Årskontingent, tidspunkt for utsendelse. 
7. Eventuelt 

7.1. Trenerutvikling 
7.2. Bredbånd 
7.3. Lysrør Holehallen  
7.4. Drenering langs barnehagen 

 

Tilstede: Ove, Eivind, Ingeborg, Jorun, Hege, Ingvild, Kev og DL  

Forfall: Claus, Henning og Tommy 

Sak 1:  

Styreleder ønsket velkommen og gjennomgikk referat fra møtet 22.1.20. Ingen 
bemerkninger, referat vedtatt. 

Sak 2:  

Kev Robin presenterte designet på de nye nettsidene til ILH. Dette iverksettes den 
28.2.20. Orientering sendes gruppene hvor alle nå er med på hovedsiden.  

Det legges inn link til de mest aktuelle og nødvendigste sidene. Spesielt bemerkes det 
at informasjon om Retningslinjer for sportslig satsning i ILH legges ut på alle gruppenes 
sider og hovedsiden. 

Alle fremmøtte var veldig begeistret for designet og organiseringen på nettsiden. 

Sak 3: 

Tema Bredde: Sportslig leder i fotball sender et skriv til langrenn og håndball 
vedrørende tiltaket med ekstra trening for aldersbestemte spillere.  Det er kun en 
samling før påske og til denne blir alle som er med på andre tiltak bedt om å være med 
på den vinterlige aktiviteten. Øvrige tiltak arrangeres gjennom sommersesong. Det 
oppfordres til alle om kommunikasjon før tiltak iverksettes utenfor primærsesong. 

Sak 4: 

http://www.ilh.no/
mailto:dl@ilh.no
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Opprettelse av arbeidsgruppe til ILHs 125 års markering. Alle gruppene blir oppfordret 
til å melde inn en representant til arbeidsgruppen før onsdag 4.3.20. Denne dagen 
blir det planleggingsmøte kl. 1830 ledet av Eivind Jensen fra hovedstyret. 

Foreløpig forslag til aktivitet: Gratisarrangement på dagtid for barn med foreldre og et 
arrangement på kveldstid med middag og med egenandel. Æresmedlemmer med 
ledsager inviteres til begge arrangement.  Det samme gjør samarbeidspartnere. 

Det oppfordres til alle gruppene og stille med barn og unge som presenterer sin idrett. 

Øvrige detaljer fra arbeidsgruppen. 

Sak 5: 

Gjennomgang av årsmøteoppgaver. DL orienterte om nødvendige oppgaver og frister. 
ILH er i rute før årsmøtet 25.3.20.  Annonse i Ringerikes Blad 25.2.20 og lagt ut på 
nettsiden ilh.no mandag 24.2.20 

Sak 6: 

Årskontingent og medlemskap. Dette gjelder for kalenderåret og IL Holeværingen vil fra 
2021 sende ut faktura på medlemskap til medlemmene i januar måned. Dette for at alle 
som ønsker å delta på årsmøtet har betalt medlemskontingent. 

Sak 7 Eventuelt: 

7.1. Det kom forslag om å opprette en ”stilling” som treneransvarlig.  En person 
som trenere kunne rådføre seg med og som innehar slik kompetanse at 
vedkommende kunne holde kurs for idrettslagets trenere. Det oppfordres 
likeledes til å invitere nåværende gutte- og jentespillere til å ta på seg 
treneroppgaver for de aller yngste spillerne og samtidig tilby de trenerkurs. 

7.2. Bredbånd.  Grunnarbeidet med kabling og oppsetting av skap er utført, 
men det gjenstår å blåse inn fiber.  Dette er forsinket og vil etter siste 
melding fra Telenor bli utført 9.7.20. 

7.3. Lysrør i Holehallen er skiftet og dette er de siste innkjøpte lysrørene som 
er igjen. En takk til Helge Brekke og Anders Leine for jobben. Da prisen på 
rørene er gnaske høy bør det for fremtiden vurderes innstallering av  
ledlys. 

7.4. Drenering lang barnehagen.  Da det samler seg mye vann på 
treningsfeltet langs barnehagen vurderes det ny drenering langs gjerdet til 
barnehagen.  DL sjekker pris med entreprenør. 

 

Røyse, 24.2.20 

DL   
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