
Referat 
Styremøte 2 -2022/23 

Onsdag 17. august 2022 Kl. 18:00-20:00 Liljevatnet skule/teams 

Deltakere Oddvar Monslaup, Nordre Fjell Fotball 

Jacob Ihlen, Straume Karateklubb 

Sturle Halleraker, Sotra Taekwon-Do Klubb    

Einar Kåre Telle, Telavåg 

I tillegg deltok Ivar Einarsen fra Øygarden kommune  

Fravær Siv Øye Carlsen, Sotra Sportsklubb 

Brita Engeseth, Nordre Fjell Fotball 

Øystein Meland Telle, Sotra Badminton Klubb 

Referent Oddvar Monslaup 

Agenda 

 

- Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 

- Økonomi og regnskap 

- LA-midler 

- Årshjul 

- Handlingsplan 2022 

- Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen 

- Eventuelt 

 

Nr Sak Ansvarlig Frist 

1 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

 

Ingen kommentarer fra møterepresentantene 

 

 

 

Info 

 

2 Økonomi og regnskap 

 

Det er kommet inn 30.000, - fra Øygarden Kommune  

 

 

Info 

 

3 LA-midler 

 

Gjennomgang av liste over tildeling av LA-midler ble 
fremlagt av Jacob Ihlen, fordelt ihht årsmøtevedtak.  

Liste signert av Leder og Nestleder 

Leder og Nestleder avtaler møte for tildeling og 
innsending til NIF kommende uke 

 

 

 

 

Oddvar/Jacob 

 

 

 

 

28.08.22 



Referat 

 

 

4 Årshjul     

 

Årshjul må oppdateres med Idrettskonferanse i november 
og oppdateres på nettsiden, se sak under eventuelt.  

 

 

Oddvar 

 

 

01.09.22 

 

5 Handlingsplan 

   

Ingen nye tilbakemeldinger etter liste ble sendt ut etter 
forrige møte, tas som sak på møtet 7. september 

 

Styret 

 

6 Informasjon fra kommunen v/Ivar Einarsen 

 

• Brukermøter går som oppsatt; Hjeltefjorden 24. august 
kl. 18.00 og Spildepollen 31. august kl. 18.00, 
Kommunen invitere med nyansatt i kommunen som 
skal vedlikeholde banene. 
 

• Ny runde med vaksinasjon - hall 3 uke 36 
Erstatningstider i hallene for idretter - vaksinasjon? 
Messer? Større arrangement. Fast standard? slik at 
det blir forutsigbarhet for alle. 
 

• Fordeling av treningstider - ref. innmeldt sak 
 

• GDPR sak som skal opp i UTL/KS - live streaming 
 

• Møte med politisk nivå - UTL - presentasjon 21. 
september kl. 14.00, leder og nestleder stiller 
 

• Christel vil ha møte med idrettsrådet om planen for 
Kultur og frivilligstrategi. Ferdig neste år. Idrettsrådet 
viktig part. 
 

• Utleie av anlegg til «kommersielle arrangement» – 
hvor mange i året kan en på et anlegg? Gjelder ikke for 
idretts og kulturarrangement. 
 

 

 

Ivar/Oddvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob/Oddvar 

 

6 Eventuelt 

 

Idrettskonferanse for IR i Alver, Askøy, Bjørnafjorden og 
Øygarden planlegges fredag 4. og lørdag 5. november på 
Flesland. Planleggingsmøte vil bli satt opp i nær fremtid. 
Viktig at Idrettsrådet og klubber i kommunen stiller, sett av 
disse dagene 

 

 

Info 

 

file://///adm.bgo/BKRedir/ay145/Årshjul%20Øygarden%20Idrettsråd%202021.docx
file://///adm.bgo/BKRedir/ay145/Handlingsplan%202021-2022.xlsx

