
    Bamble idrettsråd      Stathelle 01.09.16 

 

 

 

Tilstede: Øystein Kleven 

  Mette Lilleberg   

  Åsulf Ørvik   

  Jan Petter Hemsborg 

  Elisabeth Moum Larsen 

 

Forfall: Morten Kimerud 

  Hege-Lill Wilhelmsen 

  Astrid Høydalen 

 

 

1. Kunstgrass 

 

Det var inngått ny avtale om leie av kunstgrass banen til LIF og BK kr. 50.000,- pr år i 5 år. 

Denne avtalen vil danne presedens for SOIL når deres avtale går ut i løpet av 2016. 

Jan Petter framskaffer kopi av avtalen. 

 

2. Turnhall / idrettshall 

 

Diskusjon om hvordan turnerne skulle gripe det an. Det er nesten 600 turnere i de 4 

idrettslagene som har turn på programmet. Behov for hall er stort! 

Konklusjon ble at Hege-Lill fikk i oppdrag å innkalle leder i idrettslaga, ledder av turn 

gruppene, Kjetil Haugersveen BK og anleggsansvarlig i Norges gymnastikk og turnforbund. 

Hege-Lill har du startet dette arbeidet? 

 

BK kontaktet Øystein og varslet at de ville ha et møte med Telemark fylke og Porsgrunn 

kommune angående mulig friidrettshall på Kjølnes. 

 

3. Kommunale driftstilskudd 

Dette er utbetalt 

 

4. LAM midler. 

Vi kontrollerte tallene og Øystein varsler at utbetaling kan gjøres. 

 

5. Folkehelserådet. 

Jan Petter møtte på kort varsel for en gjennomgang av planen som er utarbeidet så langt. 

BIR har følgende representanter i rådet videre; Representant Åsulf Ørvik og vara er Jan Petter 

Hemsborg. Jan Petter sender plan til Åsulf. Er det andre som ønsker den kontakter de Jan 

Petter. 

Morten sender informasjon til kommunen v/ Mette Halvorsen 

 

 

6. Økonomi v/ Mette 

Vi har mottatt kommunalt tilskudd 

 

 



7. Idrettsstipendet fra kommunen. 

Øystein undersøker med Torodd Eriksen slik at BIR får være med i denne prosessen. 

BIR skal vurdere forslag på forhånd, og vi vil dele ut vårt stipend sammen med BK i 

desember. 

 

8.  FRITID 

Det skal gis ut et blad i BK, kalt FRITID. Øystein har skrevet en kort artikkel på vegne av 

BIR og litt om hva vår rolle er for idretten i kommunen. 

 

9. Regionsamling  

TIK sin regionsamling skal holdes 4 oktober i Sannidal Jeger og fisk sitt klubbhus. Øystein 

møter og ønsker at Morten, Hege-Lill og Astrid melder tilbake om de har mulighet til å være 

med. 

 

10. Møteplan framover. 

1. 9. juni hos SOIL kl. 18.00. 

2 1. sept hos Bamble Golfklubb kl. 17.00 (litt tid til å prøve noen slag). 

3. 27. okt på Herre kl. 18.00 

4. 8. des kl. 18.00 med bespisning på hotell Skjærgården. 

 

11. Eventuelt 

Jan Petter nevnte på Kontingentkasse, en mulighet vi har for å hjelpe de unge som ikke har 

økonomisk evne til å være med på idrettsaktiviteter.  

Det skal være et møte på Bamble Rådhus 12.9 kl 1400. BIR møter med Jan Petter, Mette og 

muligens Elisabeth. 

Det vil da bli diskutert hvordan dette skal driftes. Brukt butikk, innlevering av idrettsutstyr, 

klær osv. BK kan stille med hjelp av folk som trenger arbeidstrening 

 

for 

Morten Kimerud, Øystein Kleven 

sekretær  

  
 


