
      Bamble idrettsråd      Bamble 13.01.2020
    
  
Organisasjonsledd i 
NORGES  
IDRETTSFORBUND 
 
 
 
Møtereferat styremøte i Bamble Idrettsråd  
Skagerrak Sparebank Stathelle, 13.01.2020 kl. 19.00. 
 
Tilstede: Jan Petter Hemsborg, Tom Bergkåsa, Mette Lilleberg, Hege Lill Wilhelmsen, og Torodd 
Eriksen (Bamble kommune) 
   
Fraværende: Stine Johnsen, Åsulf Ørvik, Eva Boxaspen, Per Harald Halvorsen, Kjetil Larsen og Monica 
Lindner 
 
Agenda: 
 
Sak 1. Referat forrige møte - godkjent 
 
Sak 2. Oppfølging av vedtak fra årsmøtet 
 

1. Fornye samarbeidsavtalen med Bamble Kommune og om mulig å få denne vedtatt 
politisk. Se sak 5. Punkt 1. 

 
2. Følge opp utbyggingen på Grasmyr. Delta i de relevante fora hvor Idrettsrådet blir 
invitert. Være løsningsorientert til beste for idretten i Bamble. BIR er invitert til 
medvirkningsmøte ang. møblering og faste installasjoner i idrettshallene. Avholdes 
fredag 7. februar etter lunsj. Øvrig inviterte er Bamble Håndballklubb, Bamble IF 
(Turn), Langesund IF, Stathelle og Omegn IL (Innebandy). Se for øvrig sak 5. Punkt 2. 
 
Mette stiller på møte fredag 7. februar. 
 

  3. Følge opp arbeidet med utskifting av kunstgresset i Skjærgårdshallen. Arbeidet er 
  ferdig og anses som avsluttet. 
 
  4. Følge opp «Moderniseringen av norsk idrett» Arbeide for å forbli et selvstendig 
  Idrettsråd så lenge vedtektene tilsier det. Dersom sammenslåing vedtas vil vi søke å 
  samarbeide med de Idrettsråd som vi føler naturlig tilknytning til. Saken er avsluttet 
  jfr. Vedtak på Idrettstinget.  
 

5. Etablere en samarbeidsarena for Idrettslagene i Bamble med minimum 2 årlige 
møter i tillegg til årsmøtet. Samarbeidsarenaen skal også inneholde en fadderordning 
hvor alle idrettslag får en kontaktperson i Idrettsrådet. Se sak 5.4 
 
 

 



Sak 3. Status økonomi gjennomgått. Disponibelt kr. 86 387 på konto. 
 

Sak 4. Saker fra Telemark Idrettskrets  
1. Kandidater til å motta en ekstra julegave fra Idrettskretsen. Det ble kommentert 

at prosessen med tildeling var uryddig i og med at det ble besluttet at julegaven 
skulle gå til LIF. Dette ble tatt til etterretning. Det ble også kommentert at dette 
ikke var hensikten.  

2. Omfordeling av midler fra Brevikstrand Sportsklubb. Forslag om at midler fra 
avsluttet Brevikstrand Sportsklubb går inn i driften av BIR. 

3. Konrad Eriksens Ildsjelpris. Langesund Idrettsforening sendte inn en innstilling på 
Bjørn Einar Myhre. BIR støttet denne. 

 
Sak 5. Saker fra Bamble Kommune 
 

1. Ny samarbeidsavtale Bamble Kommune – Bamble Idrettsråd. Status etter 
Utvalgsmøte i Bamble Kommune. Styret anbefalte at avtalen behandles politisk. 

2. Status fremdrift Grasmyrprosjektet. Torodd informerte om fremdrift, som er 
etter plan. Viktig at idrettslag/foreninger er med i prosessen.  

3. Budsjett 2020 – hvordan påvirkes Idretten i Bamble. Det ligger inne kutt på til 
sammen kr. 500 000 over en 2 års periode. BIR tar dette opp til behandling etter 
årsmøte.  

4. Oppfølging av undersøkelsen «Bedre Klubb»  
5. Andre saker til orientering  

 
Sak 6. Saker fra Idrettslagene  

1. Langesund IF har sendt en henvendelse hvor de ber om BIR arrangere et møte 
med alle idrettslagene i kommunen for å diskutere utfordringene med en felles 
ungdomsskole i Bamble. Problemstillingene LIF ser for seg er:  
a. Ingen naturlig tilknytning til lokallaget. Hva skjer da med lokallaget?  
b. Vil det bli behov for samarbeid mellom lagene i fremtiden?  
c. Hva må gjøres for å sikre god utnyttelse av eksisterende anlegg i kommunen? 
 
Saken ble diskutert og BIR ser nytten av å avholde et møte for å diskutere og 
avklare evt. usikkerheter som Langesund IF har påpekt. Anbefalingen er at BIR 
ønsker å gjøre dette sammen med Bamble kommune og involverer Oppvekst og 
Kultur. Saken tas opp til ny behandling i styremøte etter årsmøte. Jan Petter 
sender svar til Langesund IF. 

 
2. Bamble IF Turngruppe har søkt om økonomisk støtte til deltagelse på Eurogym på 

Island i juli 2020. 
 
BIR behandlet søknaden og er svært positiv til at idrettslagene i kommunen 
gjennomfører slike turer og søker om støtte. Med bakgrunn i begrenset økonomi 
i BIR og at BIR deler ut Idrettsstipend til enkelt utøvere, ble det besluttet at BIR 



ikke kunne bidra med støtte til Bamble IF Turngruppe. Jan Petter sender svar til 
Bamble IF Turn. 

 
Sak 7. Referat og saker til fra styremøte i Skjærgårdshallen – muntlig orientering fra Jan Petter 

Hemsborg 
1. Utleie av Skjærgårdshallen. Det har kommet forespørsel om utleie og BIR støtter 

dette. 

 
Sak 8. Årsmøte 

1. Innkalling ble sendt ut 15. november 
2. Påmeldingsfrist: 20. januar.  
3. Frist for forslag: 6. januar.  Ingen forslag mottatt 
4. Forberedelser til årsmøte: a. Lage saksliste og forretningsorden – 20. januar  

a. Dirigent og referent – 20. januar. Forslag Åsulf og Tom 
b. Skrive årsberetning – 20. januar. Forslag til årsberetning ble gjennomgått 
c. Regnskap godkjent av revisor – 20. januar  
d. Lage innstilling til fordeling av LAM – 20. januar  
e. Lage innstilling til revidert lovnorm – 20. januar  
f. Lage innstilling til idrettslagenes representasjon på årsmøtet – 20 januar  
g. Lage budsjett – 20. januar  
h. Valgkomiteens innstilling – 20. januar. Nytt medlem Atle Holmås 
i. Samle dokumentasjon og sende ut til påmeldte – 28. januar  
j. Invitere pris-mottagere, Robin Grana-Sandane, Linnea Fredrikke A. Lundsett og 

Maren Cecilie Mustad. Tom kontakter og inviterer pris-mottagere til årsmøte. 
Prisene deles ut først. 

k. Gjøre klar møtelokalet, sørge for bevertning. Hege Lill og Mette møter tidlig. 
Mette ordner sunn bevertning. 

 
Sak 10 Møteplan 2019 
 Onsdag 5. februar 2020 (årsmøte) 
 
Sak 11. Eventuelt 
 

 
Mvh 
Tom Bergkåsa 
Sekretær 


