
 

Møte i BIR 11. september 2014.    Kjørstad 15.09.14 

 

Tilstede: Øystein Kleven 

  Lars Inge Rønholt 

  Mette Lilleberg 

  Pål Winberg 

  Hege-Lill Wilhelmsen 

  Astrid Høydalen 

  Morten Kimerud 

 

Fravær: Åsulf Ørvik 

 

1. Ann Kristin Bærø fra Herre IL presenterte aktiviteter og planer som laget arbeidet 

med. I tillegg til arbeidet med fotball, turn og skikarusell jobbet man for å få ferdig en 

BMX-bane. Arbeidet utføres på dugnad med pengestøtte fra Gjensidige Stiftelsen. 

 Tross god innsats fra frivillige i idrettslaget har man opplevd frafall de siste årene. 

Antall aktive i laget var nå 80. Barne og ungdomskolen på Herre teller 156 elever. 

Herre IL har i flere år arrangert Herredagen. Dette arrangementet gir et godt tilskudd 

til idrettslaget. I år fikk man et overskudd på kr. 20.000,-. 

 

2. Kommunens arbeid med folkehelseplanen fortsetter. Ola Lie, tidligere leder i BIR, 

fortsetter arbeidet med del II av planen som representant for idretten i kommunen. 

3. BIR har mottatt driftstilskudd på kr. 10.000,- fra kommunen. 

4. Under seneste årsmøte mottok BIR kr. 30.000,- fra et nedlagt idrettslag. Tidligere er 

det vedtatt å fordele disse pengene likt på 2014 og 2015.  Det var enighet om å se på 



muligheten til å øke årets idrettstipend med penger fra denne potten. Eksempelvis 

gjennom å velge mer enn en kandidat. 

5. Mandag 29. september kl. 17.00 – 21.00 er det innkalt til regionsamling for 

idrettsrådene på Skjærgården Hotell og Badepark. Fra BIR møter Lars Inge Rønholt og 

Astrid Høydalen (Pål Winberg er reserve om en av de førstnevnte ikke kan møte).    

6. Bamble IF har fått en spennende ny undergruppe, Grenland Grizzlyes, som satser 

friskt på Amerikansk fotball. 

7. BIR etterlyser møte for fordeling av fotballhallene. Klubbene fordeler tiden seg 

imellom og kan kjøpe ekstra tid om ønskelig. Denne fordelingen bør skje senest en 

uke før høstferien. Øystein Kleven vil delta på møtet. 

8. Avslutningsvis orienterte Øystein Kleven om det seneste styremøtet i 

Skjærgårdshallen. 

 

Neste møte: Ett møte til før jul. Øystein setter dato senere. 

 

 

Morten Kimerud 

Sekretær 


