
Referat 
Styremøte 1 -2022/23 

Onsdag 06. juni 2022 Kl 18-20:00 Liljevatnet skule 

Deltakere Oddvar Monslaup, Nordre Fjell Fotball 

Jacob Ihlen, Straume Karateklubb 

Siv Øye Carlsen, Sotra Sportsklubb 

Knut Tautra, Sotra Golfklubb 

Brita Engeseth, Nordre Fjell Fotball 

I tillegg deltok Ivar Einarsen fra Øygarden kommune  

Fravær Einar Kåre Telle, Telavåg 

Øystein Meland Telle, Sotra Badminton Klubb 

Cato Helle Stephansen, Sotra Tae-kwon-do klubb 

Referent Siv Øye Carlsen 

Agenda 

 

- Bli kjent 

- Konstituering av styret 

- Roller og tilganger, hvordan skal vi jobbe 

- Styremøter 

- Kommunikasjon 

- Årshjul 

- Handlingsplan 2022 

- LA-midler 

- Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen 

- Eventuelt 

 

Nr Sak Ansvarlig Frist 

1  

Bli kjent 

Presentasjon, runde rundt bordet. Hva ønsker du å bidra 
med, dine forventninger og hva vi bør prioritere. Noen 
punkter som gikk igjen 

- Gode og trygge varierte idrettstilbud til barn og 
unge i hele kommunen 

- Tilbud til alle også de uorganiserte 
- Trygge rammer 
- God dialog med kommunen 
- Gode og rette anlegg, både private og kommunale 
- Etablere samarbeid mellom klubbene 
- Etabler samarbeid med andre idrettsråd 

 

 

 



Referat 
2 Konstituering av styret 

Oddvar Monslaup, Nordre Fjell Allianse          Leder 
Jacob Ihlen, Straume Karateklubb         Nestleder 
Sturle Halleraker, Sotra Taekwon-Do Klubb   Styremedlem 
Siv Øye Carlsen, Sotra Sportsklubb       Styremedlem 
Brita Engeseth, Nordre Fjell Fotball       Styremedlem 
Einar Kåre Telle, Telavåg Idrettslag       Styremedlem 
Øystein Meland Telle, Sotra Badminton Club Styremedlem 

Knut Tautra, Sotra Golfklubb        Varamedlem 
Janne Hamre Karlsen, Øygarden FK       Trukket seg 
Cato Stephansen, Sotra Taekwon-Do Klubb  Varamedlem 

 

  

3 Roller og tilganger, hvordan skal vi jobbe 

Roller 

• Kasserer, Jacob Ihlen 

• Referent, Siv Øye Carlsen 

• Ansvarlig nettside, Øystein M Telle 

• Anlegg, Siv, Jacob, Oddvar 

• Utvikling 

• Vedlikeholdsavtaler 

• Klubb, Cato, Oddvar,  

• Klubbesøk 

• Andre 

Tilganger 

• Sports admin, Oddvar 

• Bank, Jacob og Oddvar 

• Epost post@idrettsraad.no - Oddvar 

• Nettside - Øystein 

Vedtak 

Alle mailer som sendes til klubbene sendes også med 
styret på kopi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddvar 

 

4 Styremøter 

Månedlig, første onsdag hver mnd kl.18.00 – 20.00 

• 8. juni 

• 17. august 

• 7. september 

• 5. oktober 

• 2. november 

• 7. desember 
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Referat 
Agenda 

- Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

- Økonomi og regnskap  
- Gjennomgang av årshjul og handlingsplan 
- Orientering fra kommunen v/Ivar Einarsen 
- Eventuelt 

Vedtak - Vi må alle prioritere møtene – innkalling sendes 
pr epost med mulighet for å delta på teams også. 

 

 

 

 

Oddvar 

 Kommunikasjon/ verktøy 

• Styret 

• Epost 

• Chat 

• Facebook, Øygarden Idrettsråd – styret 

• Nettside 

• Ansvarlig - Øystein 

• Oppdateringer – alle har ansvar for å 
komme med innspill/ saker 

• Synlighet 

• Lage oversikt over alle klubber med lenke til 
nettsidene deres 

• Klubber 

• Kontaktlister 

• Medlemslister 

• Besøk 

• Øygarden kommune 

• Tilsynsavtale 

• Tilskudd – LA midler, kommunale 
driftstilskudd 

• Økonomi – tilskudd fra kommunen 

• Vedlikehold anlegg – kommunale anlegg 

• Idrettskretsen 

• Møter – delta på møter og kurs. Invitere 
klubber til førstehjelpskurs – ansvarlig Cato 

• Hva skal vi delta på 

• Hva skjer lokal/sentralt 

  

2 Økonomi og regnskap/ LA-midler 

Begynne arbeid med LA-midler, nøkkel endret til 33 % til 
barn 6-12 år, 67% går til 13-19 år. Nytt forslag utarbeides. 

Til neste årsmøte ønsker vi å legge inn at det gis et tillegg 
til de klubber som har tilbud til tilrettelagte lag. 

 

Jacob 

 

Oddvar/ Siv 

 

 

 

 



Referat 

 

3 Årshjul     

Gjennomgang 

• Oppdatert og lagt ut på nett 

• Legge inn budsjettmøte mot politiske partier i 
september 

 

 

Oddvar 

 

 

 

 

 

 

 

4 Handlingsplan   

Gjennomgang 

- Publisert på nettet 
- Bør få på flere aktiviteter – flere konkrete punkter 

og konkrete avtaler 
- Alle faste aktiviteter skal legges inn på årshjulet 

f.eks faste møter med politisk ledelse og 
administrasjon 
 

Vedtak 

Årshjul og handlingsplan sendes ut og jobbes videre med 
på neste møte 

 

 

 

Oddvar/ Ivar 

 

 

 

 

 

Alle 

 

5 Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen 

• Tilskudd til lag og organisasjoner – private anlegg. 
Todelt, antall medlemmer – pluss drift av private 
anlegg (poengmodell) og vedlikehold av private 
anlegg. 

• Fordeling av treningstid – gjenstår Sotra Arena, 
Bildøyhallen og Ågotneshallen. Også 
sommertrening tas på møte den 16. juni,  

• Tellesystem monteres i alle haller/ håndballflater 
høsten 2022 – for å sikre at alle bruker tildelt tid. 

• Behovsanalyse – få mer effektiv drift av kommunale 
anlegg. Sikre at Idrettsrådet deltar i det videre 
arbeidet. 

• My game – streaming av kamper. Pt er det forbudt 
for barn og unge under 18 år. Ønsker en skriftlig 
melding om dette fra kommunen, samt at 
kommunen må informere alle brukerne av 
kommunale anlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snarest 

6 Eventuelt 

• Prinsipper for treningstider – vurdere å invitere 
klubbene som trener i SA, Bildøyhallen og Ågotnes 
til et møte for å se på utfordringene. Tas opp igjen. 

• Poengmodellen – ta en gjennomgang av resultatet 
av ny modell. Ivar sender oversikt fra de to siste 
årene 

 

Ivar/ Siv 

 

 

Ivar/Siv 
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