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      Bamble idrettsråd   

  

Organisasjonsledd i 

NORGES  

IDRETTSFORBUND 

 

 

Møtereferat styremøte i Bamble Idrettsråd  

Teams, 21.01.21 kl. 19.00-21.00. 
 
Til stede: Jostein Johansen, Atle Holmås, Hege Lill Wilhelmsen, Monica Linder, Åsulf Ørvik, Mette 
Lilleberg, Eva Boxaspen, Tom Bergkåsa, Espen Andersen 
   
Fraværende: Per Harald Halvorsen, Torodd Eriksen (BK) og Karl-Fredrik Velle (BK) 
Referent: Tom Bergkåsa 
 
Agenda: 
 
Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
 
Sak 2. Status økonomi. Saldo kr. 78 373,74.  
 Regnskap 2020 og budsjett 2021 gjennomgått og godkjent. 
 
Sak 3. Oppfølging av utestående saker 

1. Dialogmøte Bamble kommune og Bamble Idrettsråd, 3.02.2021, innkalling sendes ut på 

nytt. Åsulf utarbeider et notat som inkluderes. 

2. Tildeling av halltid på Rønholt: kultur forfordelt i forhold til Turn. Torodd tar opp saken 

internt i kommunen. Ansvar for hallfordeling, Karl-Fredrik. 

3. Spørreundersøkelse direkte til ungdommen, Karl-Fredrik har kommet tilbake med 

godkjenning fra kommunen. Spørreskjema lages med EB og ML. 

4. Erstatningsareal for SOIL sitt tap av fotballbane på Grasmyr. Gjennomført internt møte i 

kommunen med kommunalsjef for samfunnsutvikling, eiendomssjef og kultursjef. I 

tillegg gjennomført møte med SOIL og eiendomssjef. Saken overføres til idrettsrådet 

med ønske om at idrettsrådet, med bistand fra meg, gjennomfører en høringsrunde til 

idrettslagene i kommunen. Denne høringen skal kartlegge hvilket behov i tillegg til en 

fotballbane det er for et nytt anlegg på Grasmyr. I tillegg er det ønskelig at idrettsrådet 

etablerer en arbeidsgruppe for å drive prosessen med anlegget videre. Området som er 

tiltenkt er regulert til idrettsligformål og administrasjonen er positive til en utvikling av 

et anlegg som treffer manglende anlegg i kommunen. SOIL og kommunen ønsker at 

dette skal være et interklubb-anlegg som alle idrettslag kan benytte, men med bakgrunn 

i at SOIL har mistet en spilleflate får to dager i uken mellom 16.00 og 22.00 til 

fotballaktivitet. Kommunen anser dette som en god løsning for hele Bambleidretten. 

BIR sender ut en purring på forespørsel til idrettslagene og inkluderer et spørsmål vedr. 

at SOIL og kommunen ønsker at banen skal være et interklubb-anlegg som alle idrettslag 

kan benytte.   
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5. Med bakgrunn i etablering av ny turnhall på Grasmyr og et ønske om samarbeid mellom 

de fire idrettslag som har turngrupper, ønsker jeg at idrettsrådet sammenfatter en 

løsning som nr. 1; gjør at turnaktiviteten på Grasmyr er under ordnende formål og nr. 2; 

de allerede eksisterende turngruppene ikke taper medlemmer. Det er ikke ønskelig at vi 

skal havne i situasjonen som Porsgrunn kommunen har havnet i med turnhallen sin i 

Brevik. Som eksempel; Brevik turn mistet sin tid i «egen hall» til andre turnforeninger i 

Porsgrunn. Dette medførte at Brevik turn har f.eks. mistet medlemmer til Pors turn da 

de har fått tider som passer bedre for enkelte. Det er ikke ønskelig at f.eks. LIF turn skal 

miste medlemmer til andre turnforeninger i Bamble fordi vi ikke nå kan legge til rette for 

et godt samarbeid. Spørsmål sendes ut til idrettslagene. 

6. Nytt utleiereglement, følges opp. 

7. Nominasjon til idrettsstipend. BIR besluttet utdeling til 2 utøvere til årsmøtet. 

 
Sak 4. Ny lovnorm for idrettsråd, BIR tar endringene til etterretning og tas til godkjenning på årsmøtet. 

Tilgang til bank og betaling, Mette tar kontakt med Sparebanken for å få dobbel signatur. 
 
Sak 5. Utstyr til ny turnhall Grasmyr. BIR ber turnlagene å sjekke utstyret på innkjøpsliste for den nye 

turnhallen og melder tilbake hva som må være med. 
 
Sak. 6 Årsmøte, 25. mars 2021 Quality Hotel Skjærgården. Skriftlig påmelding pga. Korona. 
 Bestilling av lokale – TB 

Saksliste   – TB 
 Regnskap   – ML 
 Årsberetning   – JJ 

Handlingsplan   – JJ 
Kontrollutvalget  – JJ 
Valgkomiteen   – JJ 

 
Møtereferatet fra BIR’s møter sendes ut til alle medlemslagene. 
 
Neste møte/møte plan 2021: 
25. februar kl. 18-20, teams 
25. mars – kl. 18 årsmøte 


