Protokoll fra styremøte Øygarden Idrettsråd
Møtenummer: 3/2021
Dato:
24.02.21
Kl:
18:00-19:30
Sted:
Bildøyhallen
Til stede:
Forfall:

Eli, Einar Kåre, Kenneth, Øystein og Ivar (kommunen)
Jacob, Jane, Stian, Siv, Cato, Charlotte

Sakliste
Vedtakssaker:
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Sak 2 Økonomisk oversikt pr. 24.02.2021
Sak 3 Hvordan skal vi jobbe for å få idrettsrådet mer synlig

Orienteringssaker:
O-sak 1:
O-sak 2:
O-sak 3:
O-sak 4:
O-sak 5:
O-sak 6:

Orientering fra kommunen v/Ivar Einarsen
Rutiner for styrearbeidet ( frister/ innhold for innkalling, saksliste,
referater osv)
Fordeling av inntekter for utleie av Sotra Arena
Arbeidet med tilbud til klubbene som blir berørt av at idrettshaller
benyttes til vaksinering
Facebook – chat (Kommunikasjonskanaler innad i Styret ?)
Eventuelt

Møteplan styret
Møte 4/2021 Onsdag den 07.04.2021 i Sundhallen
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Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Bakgrunn:

Protokoll fra møtet
Innkalling og protokoll godkjent uten merknader. Referat kom litt sent.
Ingen merknader innkommet.

Vedtak: Protokollen godkjennes

Sak 2 Økonomisk oversikt pr 24.02.2021
Bakgrunn:

Økonomirapport oversendt. Vi har disponibelt 496.373,- kr på konto. Ikke
brukt noe i 2021.

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 3 Hvordan skal vi jobbe for å få idrettsrådet mer synlig

Bakgrunn:

Det er kommet innspill på at det er lite synlig hva idrettsrådet jobber med og
hvordan vi håndterer saker. Publisere referat fra Styremøter på nettsider.
Konfidensielle data må fjernes før publisering. For eksempel vinnere av
idrettspriser osv.

Vedtak:

Legge ut godkjente referat på nettside og Facebook. Referat godkjennes på
mail senest en uke etter avhold møte. Dersom ingen kommenterer referatet for
endringer, så blir dette godkjent og det legges ut.

O-sak 1

Orientering fra kommunen v/Ivar Einarsen
•
•

•
•
•

Digitaliseringsprosjekt: Det pågår et prosjekt som går på å få til et digitalt
tellesystem i haller for å få statistikk på bruk av haller.
Korona-vaksinering: Hall 1 og 2 i Sotra Arena blir stengt på fredag for å teste
ut systemet. Hall 3 kan brukes med begrensinger
Stor vaksinering vil med stor sannsynlighet foregå i mars / April. Det er sendt
ut alternative treningsplaner som skal iverksettes da. Der er det versjon A,
versjon B og Versjon C basert på hvilke haller som er stengt.
Ågotnes hall: Bytte av gulv utsettes til høsten pga å unngå kollisjon med
korona vaksinering og hindre at haller blir stengt samtidig.
Vinterferietrening vil gå som allerede oppsatte treningstider.
Kommunen vurderer å videreføre nøyaktige treningstider for neste sesong.
Dette grunnet mye jobb og det er nok nedgang i antall medlemmer på alle
idrettslag. Nabokommuner vurderer å gjøre det samme. Idrettsrådet bes om å
komme med innspill om dette er ok å gjøre til neste styremøte
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O-sak 2

Rutiner for styrearbeidet ( frister/ innhold for innkalling, saksliste,
referater osv)
Styremøter 1. onsdag hver måned. Både styremedlemmer og varamedlemmer
skal delta. Innkallelse sendes ut minst 1 uke før styremøtet. Godkjent referat
legges også ved innkallelse, slik at dette er lett tilgjengelig.
Ble drøftet litt rundt hvordan vi kan møte klubbene mer. For eksempel
styremøter i andre deler av kommunen og invitere inn lokale styremedlemmer
til å være med på et møte. For eksempel kalle det «klubbens halvtime». De får
20 minutters taletid. Første lag vi ønsker å invitere er Sund Sportsklubb. Max 2
personer kan stille fra hver klubb. Vi booker da møterom i Sundhallen og
gjennomfører møtet der.

O-sak 3

Fordeling av inntekter for utleie av Sotra Arena.
Vedtak: Jakob har laget et forslag til fordeling og dette blir godkjent uten
merknader fra idrettsrådet.

O-sak 4

Arbeidet med tilbud til klubbene som blir berørt av at idrettshaller
benyttes til vaksinering
Kommunen har allerede sendt ut informasjon om dette. Treningstider er laget
og ingen tilbakemeldinger er komt inn.

O-sak 5

Facebook – chat (Kommunikasjonskanaler innad i Styret ?)
Øystein lager Facebook Messenger gruppe. Inviterer styremedlemmer og
varamedlemmer.

O-sak 6

Eventuelt
•
•
•
•
•

NIF har tatt kontakt med idrettsrådet om en elektronisk samling som Eli
deltar på. Den går på Etiske retningslinjer
Øystein oppdaterer brønnøysundregistrene slik at disse blir oppdatert med
ny leder og nye styremedlemmer
NIF: Eli tar kontakt med NIF for å oppdatere kontaktinfo til idrettsrådet
hos NIF
Årsmøte: Vi sender ut informasjon om at idrettsrådet ønsker å ha sitt
årsmøte etter at klubbene har avholdt sitt. Idretten har frist til 15. juni for å
avholde årsmøter ref NIF
Ivar overfører domene til idrettsrådet fra sin private konto til
organisasjonsnummeret til Øygarden Idrettsråd.

Sted/dato
Straume 24.02.2021 Øystein Meland Telle
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