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Protokoll fra styremøte Øygarden Idrettsråd 
 

Møtenummer: 4/2021 

Dato:   14.04.21    

Kl:   18:00-19:30 

Sted:   Sundhallen hallen 

 

Til stede: Eli, Einar Kåre, Siv, Jacob, Kenneth, Øystein, Britt Tove Skaga, Anne 
Kristine Aas og Ivar (kommunen)  

Forfall:  Jane, Stian, Cato, Charlotte 

 

 

 

Sakliste 

 

Vedtakssaker:  

 

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Sak 2 Økonomisk oversikt pr. 14.04.2021 

 

 

 

Orienteringssaker:  

O-sak 1: Orientering fra kommunen v/Ivar Einarsen 

O-sak 2: Møte med Kommunenen ang. Samarbeidsavtaler med idretten 

O-sak 3: Status nettside  

O-sak 4: Facebook – chat, synspunkter 

O-sak 5: Status fra saker som var oppe på sist møte 

• Nett samling med NIF om Etiske retningslinjer som Eli deltok på 

• Øystein har oppdatert brønnøysundregistrene 

O-sak 6: Eventuelt 

 

 

 

Møteplan styret 

 

Møte 5/2021 Onsdag den 05.05.2021 Hjeltefjorden Arena 
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Vi hadde møte i Sundhallen denne gang og Sund Sportsklubb holdt innlegg om drift av 

klubben. 

 

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 uten endringer 

 

 

Sak 2 Økonomisk oversikt pr 14.04.2021 

 

Bakgrunn:  Økonomirapport oversendt. Jakob lager ny fordeling med 20/80 fordeling. 

Sendes til styret med 1 ukes frist. Deretter blir pengene utbetalt. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

 

 

O-sak 1  Orientering fra kommunen v/Ivar Einarsen 

 

Info fra kommunen: Stenge Sotra Arena hver torsdag og fredag pga corona 

vaksine. Ser ut som at en bare trenger å bruke Sotra Arena, og slipper 

Hjeltefjorden og Spildepollhallen. 

Gulvet i hall i Ågotneshallen skal byttes. Utsatt til sommerferien. Blir derfor 

forsinket sesongstart i denne hallen. 

Kommunen etterlyser svar på om vi skal videreføre treningstider tilneste 

sesong. Har snakket med flere idrettslag og alle er enige. Idrettsrådet er derfor 

positive til at kommunen kan bestemme dette selv. 

Siv tok opp at kommunen burde se på ny fordelingsnøkkel for fremtidige år 

pga endringer i hvordan idretter bruker hallflater. 

Nytt tellesystem blir installert i hallene i Øygarden Kommune i løpet av 

sommeren 

 

O-sak 2 Møte med Kommunenen ang. Samarbeidsavtaler med idretten 

 

Kommunen har laget et forslag til hvordan samarbeidsavtalene ser ut. Denne 

vil bli sendt ut til alle i styret. Vi må ta et eget møte på denne og gå gjennom 

den og gi tilbakemelding til kommunen.  Dei er i sluttfasen av ferdigstilling av 

dette før det skal sendes på høring og så vedtas i kommunestyremøtet. Derfor 

er det viktig at vi går gjennom den. 
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O-sak 3  Status nettside 

   

Domenet flyttet over til Øygarden Idrettsråd. 

Nettside lansert. Er publisert og alle bes om å gå innom nettsiden og se om det 

er noe som mangler / må oppdateres. 2-3 personer skal læres opp slik at flere 

kan publisere på nettsiden. Styremedlemmene kan tenke over hvem som har 

lyst til dette. 

 

O-sak 4 Facebook – chat, synspunkter 

 

 Positivt med facebook. Alle ønsker denne videre 

 

O-sak 5 Status fra saker som var oppe på sist møte 

• Nett samling med NIF om Etiske retningslinjer som Eli deltok 

på 

• Øystein har oppdatert brønnøysundregistrene 

 

 

Nett samling – Eli kommer tilbake med informasjon på neste møte. 

Brønnøysund oppdatert. Leder står fortsatt som Ronny, og dette endres når 

nytt styre endres. 

 

O-sak 6 Eventuelt 

 

Idrettskretsen informerte om Petang og at NM skulle arangeres utenfor 

Bildøyhallen i juni. Oppfordres til å prøve å få noen til å opprette klubber i 

Øygarden for dette. 

 

Årsmøtedato for årsmøtet 17. juni 18:00 i Sotra Arena. 

Valgkomiteen må settes i stand og begynne sitt arbeid. Eli tar kontakt. 

 

Viss en må flytte på møter, bør det avtales hurtigere at det passer for folk å 

flytte møte. 

 

 

 

Sted/dato 
Sund Hallen 14.04.2021 Øystein Meland Telle 


