Referat
Styremøte 7 -2021/22
Onsdag 4. mai 2022
Deltakere

Kl 18-20:00

Liljevatne skule

Oddvar Monslaup, Nordre Fjell Fotball
Siv Øye Carlsen, Sotra Sportsklubb
Cato Helle Stephansen, Sotra Tae-kwon-do klubb
Ivar Einarsen, Øygarden kommune

Fravær

Jan Kåre Mathiesen, Sotra Golfklubb
Kamilla Njærheim Barstad, IL Skjergard
Mikael Tangen, Sotra Volleyballklubb
Øystein Meland Telle, Sotra Badminton Klubb
Einar Kåre Telle, Telavåg
Jacob Ihlen, Straume Karateklubb

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
Godkjent
Nye datoer: 31.08 – Spildehallen
24.08 – Hjeltefjorden Arena
Inviterer med alle også de med private anlegg
Neste styremøte onsdag 4.mai

2

Økonomi og regnskap
•

Saldo kr 266. 479,51

Ivar

Frist
01.08
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Årshjul
Gjennomgang
•

Årsmøte satt til 11.mai i Bildøyhallen, lagt ut på
nettside, facebook samt sendt epost til alle
klubbene

Alle

Faste datoer/ aktiviteter:
Søknadsfrist for treningstider var 1. mai – fordeling
kommer
Frist for å søke driftsmidler – kun 26 av 61 klubber har
søkt
Strømstøtte- ordning utvidet, men går direkte via
Lotteritilsynet. Veldig få som søker

4

Handlingsplan
Gjennomgang
- Publisert på nettet
- Alle faste aktiviteter skal legges inn på årshjulet
f.eks faste møter med politisk ledelse og
administrasjon, møtekalender Øygarden Kommune
- Sendt ut kartlegging, digital undersøkelse, av
status på private anlegg, svarfrist 30.april –
deretter purring, kun 8 klubber har svart

5

Ivar

01.08

Private anlegg, ny poengmodell for driftstilskudd fra
kommunen
900 000 satt av fra kommunen. Oddvar deltar i
prosjektgruppe sammen med Nanne fra
idrettskretsen, Ivar E., Ivan Nakken og politikere.
Idrettsrådet kvalitetssikrer utkast – en gruppe
bestående av Siv, Oddvar og Jakob utarbeider
forslag som er idrettsrådet sitt utkast.
Møte i prosjektgruppen 29. april, gruppen har
endret noe på utkastet fra idrettsrådet. Dette
forslaget blir stående, idrettsrådet får kopi av
vedtaket. Idrettsrådet ønsker tilbakemelding på
oppsettet, hvordan det slår ut.

Ivar

01.06

Evalueres høsten 2022

Oddvar

31.08
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Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen

Ivar

Ågotneshallen – fortsatt noen utfordringer
Status på hjertestartere i Øygarden kommune, skal
registrere sine hjertestartere i
HJERTESTARTERREGISTERET
Kommunen har utfordringer med sykt personell – så en rekker
dessverre ikke over alt
Det er kommet midler til kommunen for integrering av
Ukrainske flyktninger, klubbene må forberede seg på å kunne
motta barn/unge/voksne i sine aktiviteter.
Kommunen vurderer utstyr for telling av brukere i hallene, er
godkjent i forhold til GDPR. Starter til høsten i kommunale
haller, idrettshaller først deretter skolene
Fordelingstider i gymsaler og haller, lager utkast på
retningslinjer og tidligere oppsatt, tas med idrettslagene som
er i de ulike anleggene.

Ivar

Mange arrangere i SA denne høsten, utfordringer med å få
plass til alle seriekamper. Oktober – mars, er den mest
populære/aktive perioden.
Streaming av kamper/ arrangement på kommunale anlegg,
kommer retningslinjer fra kommunen. Tester ut i noen
kommuner. Sjekker hva særforbundene sier om dette, jfr NIF
sine regler. Kommer skriv fra kommunen vedr retningslinjene
som pt er gjeldene.

7

Større oppgradering av aktiv kommune, lanseres
fortløpende

Ivar

Årsmøte

Oddvar

11. mai i Bildøyhallen, kl 18-20
Påminnelse sendes ut av leder, Ingen innmeldte saker
Kaffe, snack og frukt bestilles fra Rådhuskantinen av Ivar
Styret møter 17.30
8

Eventuelt
•

Førstehjelpskurs for idrettslagene – hva er kravene
til klubbene. Førstehjelp bør være en krav i alle
trenerkurs også aktivitetskurs. Idrettsrådet kan
tilrettelegge for kurs for alle klubbene. Begynner
med førstehjelpskurs og hjertestarterkurs – invitere
kultur også. Bør bruke kursholder som gir
kursbevis, sjekke med NIF om de tilbyr kurs –
vurdere om idrettsrådet kan betale for kursene.
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