Referat
Styremøte 5 -2021/22
Tirsdag 15. mars 2022
Deltakere

Kl 18-20:00

Digitalt møte - teams

Oddvar Monslaup, Nordre Fjell Fotball
Jacob Ihlen, Straume Karateklubb
Siv Øye Carlsen, Sotra Sportsklubb
Einar Kåre Telle, Telavåg
I tillegg deltok Ivar Einarsen fra Øygarden kommune

Fravær

Jan Kåre Mathiesen, Sotra Golfklubb
Kamilla Njærheim Barstad, IL Skjergard
Mikael Tangen, Sotra Volleyballklubb
Øystein Meland Telle, Sotra Badminton Klubb
Cato Helle Stephansen, Sotra Tae-kwon-do klubb

Referent

Siv Øye Carlsen

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
Økonomi og regnskap
Årshjul
Gjennomgang av handlingsplan
Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen
Eventuelt
a.

Nr

Sak

Ansvarlig

1

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte

Frist

Godkjent
Oppfølgingspunkter; Dokument arkiv oppdatert
Datoer: 20.04 – Spildehallen
27.04 – Hjeltefjorden Arena
Inviterer med alle også de med private anlegg
Februar måneds frivillig i Øygarden kommune – gratulerer
til Øystein, vel fortjent!
2

Økonomi og regnskap
•
•

Saldo kr 266. 479,51
Jobbes med å avslutte regnskapet for 2021, og
tilrettelegges for revisjon hos Råd og Regnskap

Jacob

Snarest

Referat
3

Årshjul
Gjennomgang
•
•

4

Oppdatert og lagt ut på nett
Årsmøte satt til 11.mai, lagt ut på nettside,
facebook samt sendet epost til alle klubbene

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
- Begynne kartlegging av status på private anlegg,
skal sendes ut, svarfrist 30.april – forberedelse
budsjettarbeid fra høsten
- Bør lages som en digital undersøkelse, ta med
spørsmål om utleie

5

Private anlegg, ny poengmodell for driftstilskudd fra
kommunen
– 900 000 satt av fra kommunen, ikke 500 000
som tidligere nevnt. Etableres gruppe som skal
lage modell for poengutregning. Oddvar deltar,
Nanne fra idrettskretsen og politikere.
Idrettsrådet kvalitetssikrer utkast – en gruppe
bestående av Siv, Oddvar og Jakob utarbeider
forslag til idrettsrådet basert på utkastet. Siv kaller
inn. Vurdere å se på eksempel fra Hamar og
Ringerike kommune.

6

Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen

•
•

7

Ågotneshallen – stort problem med klister i
garderobe osv., kan medfører at hallen blir stengt
evt at håndball må spille uten klister
Vaksineringen er flyttet fra Sotra Arena
Status på hjertestartere i Øygarden kommune,
følges opp videre i kommunen. Fått bekreftet at de
skal registrere sine hjertestartere i
HJERTESTARTERREGISTERET

Eventuelt
•

Kretsting – 2.april, Oddvar, Siv og Marita deltar

Oddvar/ Ivar

Oddvar

Siv

Snarest

