
SOGNDAL IDRETTSRÅD 
sogndalidrettsraad@gmail.com  

Møtereferat – 7. møte 2018 
Møtedato:  05.09.2018 
Møtetid:  16:00 til 17:00 
Møtestad:  Flostova  
Referent:  Jan Erik Weinbach 
Til stede:  Heidi Katrine Osland, nestleiar - Kaupanger IL 
   Jan Erik Weinbach, Sogndal IL (Leiar) 

Ingvild Hollekve, Sogn Motorsport 
Tom Wolff Navarseter, Fjøra fotball (1. Vara) 

 
Forfall:  Tonje Norheim Tangerud, SIL  

Jan Rune Aarøy, Fjøra fotball 
   Erik Haugen, Studenspretten (2. Vara) 
   Geir Lyngaas, Norane IL 
      

Sakliste  
1. Runde rundt bordet 
2. Høyring; Områdeplan Hodlekve (ny høyringsrunde, no med langrennsløyper) - 

info 
3. Fordeling av støtte til idrettshall - drøfting 
4. Rutine for godkjenning av møtereferat - drøfting/vedtak 
5. Fordeling av lokale aktivitetsmidlar (LAM) - vedtak 
6. Møtedatoar og tidspunkt hausten og vinter 2018-2019 - vedtak 

 
 
1 Runde rundt bordet  
SIR har fått invitasjon frå nye Sogndal kommune til eit dialog møte den 18. september 
på kveldstid. Tema er fells kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  
 
 
2 Områdeplan Hodlekve, ny høyringsrunde 
Jan Erik informerte om at Sogndal kommune, ved Cornelis Erstad, har vore i kontakt 
med han for å orientere om at det snart kjem ein ny områdeplan for Hodlekve og at den 
vil bli lagt ut på høyring. 
 
I E-post skriv Erstad «Det vil verte varsla ny/utvida planoppstart for områdeplanen no i 
haust. Det er då tenleg om SIR leverer eventuelle innspel til heile planområdet. På 
møtet no kan de eventuelt starte ei drøfting på om det er klåre behov som idretten ser i 
Hodlekve-området og eventuelt kva som fungerer svært bra allereie? 
 
Elles er Markus Werner no attende frå permisjon og vil på ny vere sakshandsamar for 
planarbeidet. Legg han difor til på kopi her.» 
 
 
3 Fordeling av støtte til idrettshall  
SIR vedtok å tildele kr. 125 000,- til SIL, med atterhald om at det ikkje er andre 
idrettslag som nyttar idrettshallen.  
 
 



SOGNDAL IDRETTSRÅD 
sogndalidrettsraad@gmail.com  

4 Rutine for godkjenning av møtereferat 
Vi sender ut framlegg til møtereferat i etterkant av møte og godkjenner i e-postdialog.  
 
 
5 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 
Fordeling blei vedteke som utsendt og framlagt.  
  
 
6 Møtedatoar 
Fram mot nyttår må SIR handsame sak om spelemiddel tildeling og truleg ei høyring 
om områdeplan for Hodlekve. Dvs. at vi truleg må ha møte i medio oktober og nov/des. 
Det passer godt med møter etter arbeidstid på onsdagar.  
 
 
 


