
 

 

      Bamble idrettsråd      Bamble 09.03.2019
    

  

Organisasjonsledd i 

NORGES  

IDRETTSFORBUND 

 

 

 

 

Årsberetningen 2018. 
 

 

Styret i BIR 2018: 
 

 

Leder:   Jan Petter Hemsborg  SOIL  på valg 

Nestleder:  Stine Johnsen   LIF   

Kasserer:  Mette Lilleberg  SOIL  på valg 

Styremedlem:  Hege-Lill Wilhelmsen BK  på valg 

Styremedlem:  Åsulf Ørvik   LIF   

Sekretær:  Erik Bie Johansen   LIF  på valg  

1.varamedlem: Per Harald Halvorsen  HIF  på valg 

2. varamedlem: Kjetil Larsen   LIF   

 

 

Revisorer:  Arild Rørholt   Skeidi  på valg 

   Gro Pedersen   Skeidi  på valg 

 

 

Valgkomité:  Stig Roaas   LIF  på valg 

   Jan Fredrik Arnulf  SOIL  på valg  

   Svein Inge Nyhus  BIF  på valg 

 

 

 

 

Det ble gjennomført 5 styremøter i Bamble Idrettsråd i 2018/19. 

Møte datoer: 08.05.18, 20.06.18, 29.08.19, 21.11.18 og 16.01.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bamble Idrettsråd har blant annet behandlet følgende saker i 2018: 

 
 

 Fordeling av LAM-midler og kommunale tilskudd mellom idrettslagene. 

 BIR har aktivt deltatt i fordeling av gratis treningstimer i kommunens idrettshaller. 

 BIR har fordelt kommunens driftstilskudd til idrettsforeninger med egne anlegg. 

 Mette, Astrid og Hege-Lill fra styret i BIR deltok på Teleidrettens festaften i 

Ibsenhuset 19.1.2018 

 Jan Petter har deltatt i prosjektgruppen for etableringen av bruktbutikken Secundus. 

 Mette Lilleberg og Hege-Lill Wilhelmsen representerer styret i BIR på 

idrettskretstinget i Skien i April 2018. 

 Åsulf, Jan Petter og Stine har deltatt i flere møter og samarbeidsfora vedrørende ny 

ungdomsskole med idrettshaller og uteområder på Grasmyr. 

 BIR har ikke utdelt idrettsstipend i 2018, men tar høyde for utdeling på årsmøtet. 

 Norges Idrettsforbund jobber med prosjekt «Modernisering av Norsk Idrett». Jan 

Petter har representert BIR på samhandlingsmøte i Telemark Idrettskrets. 

 BIR har sammen med Bamble Kommune avholdt samarbeidsmøte med Idrettslagene i 

Bamble Kommune. Formålet med møtet var å forbedre samhandling mellom Bamble 

Kommune, Bamble Idrettsråd og Idrettslagene i Bamble Kommune. Sondre Fjelldalen 

fra Telemark Idrettskrets var tilstede og orienterte om «Moderniseringen av Norsk 

Idrett» 

 Punktene i handlingsplanen 2018 er fulgt opp av styret. 

o Følge opp og delta i aktuelle fora vedr. utbyggingen av ny ungdomsskole på 

Grasmyr. 

o Følge opp og påvirke for å få skiftet ut Kunstgressdekket i Skjærgårdshallen. 

o Følge opp Bamble Kommune for å få erstattet Kjetil Haugersveen. 

 BIR har sendt et brev til Bamble kommune med synspunkter på prioritering og 

fordeling av spillemidler og anleggsutvikling. Jan Petter har også deltatt i gruppemøte 

i komiteen for Oppvekst og Kultur og gjort rede for synspunktene til BIR.  

 
Bamble  09.03.2019 

Erik Bie Johansen sekretær 

 

Økonomi 

 
Resultatet i 2018 ble et overskudd på kr. 6755,35. Vi hadde budsjettert i 2018 med et 

underskudd på kr. 30 450. Grunnen til årets overskudd er fordi det ikke ble utbetalt ekstra 

ordinært tilskudd til idretten eller brukt penger på konferanse/event. Det ble gjennomført et 

arrangement sammen med Bamble kommune men dette ble dekket av kommunen selv. Ny 

egenkapital for Bamble idrettsråd er kr 88 636,98 

 
Bamble 09.03.2019 

Mette Lilleberg, kasserer 

 

 

 

 



 

 

Samarbeid med Bamble Kommune 

 
Bamble Idrettsråd har gjennom siste periode engasjert seg i anleggsutviklingen i kommunen. 

Både det som skjer i idrettslagene og av Bamble Kommune selv på Grasmyr. BIR er av den 

oppfatning at aktiviteten i idrettslagene foregår i lokalmiljøene og er derfor opptatt av at 

anleggsutviklingen skal gjenspeile dette. Samtidig ser BIR at den kommende utbyggingen på 

Grasmyr vil gi idretten i kommunen nye og spennende muligheter. BIR støtter dette og ønsker 

at det skal være mulig å få til begge deler. 

 

Bamble Kommune har i perioden ansatt en dyktig Frivillighetskoordinator i Karl-Fredrik 

Velle. BIR vil takke Bamble Kommune v/Kultursjef Torodd Eriksen for å satse på idrett og 

frivillighet. Vi takker Bamble Kommune for et godt samarbeid i denne perioden og ser frem 

til fortsette i neste periode. 
 

Endringer i Idrettsrådet 
 

Når denne perioden er over vil det komme utskiftinger i Bamble Idrettsråd.  

Erik Bie Johansen velger å gå av som sekretær. Idrettsrådet takker Erik for god innsats med å 

holde orden på referat fra møtene og spesielt den innsatsen Erik har lagt ned ved etableringen 

av møteplassene mellom Bamble Kommune, Bamble Idrettsråd og Idrettslagene i Bamble 

Kommune. 

 

Bamble 09.03.2019 

Jan Petter Hemsborg leder 


