Bamble idrettsråd

Bamble 31.03.2020

Organisasjonsledd i
NORGES
IDRETTSFORBUND

Møtereferat styremøte i Bamble Idrettsråd
Teams, 31.3.20 kl. 19.00.
Tilstede: Jostein Johansen, Åsulf Ørvik, Mette Lilleberg, Tom Bergkåsa, Atle Holmås, Espen Andersen, Per
Harald Halvorsen, Eva Boxaspen, Hege Lill Wilhelmsen, Monica Linder, Karl-Fredrik Velle (Bamble
kommune)
Fraværende: Ingen
Referent: Tom Bergkåsa
Agenda:
Sak 1. Det nye styret blir kjent med hverandre, Teams
Sak 2. Godkjenning av referat fra forrige møte/årsmøte - må legges inn på web-siden til Bamble
kommune, samt oppdatere lederinfo samme sted. Ansv. Karl-Fredrik Velle.
Sak. 3 Oppfølging av saker fra årsmøtet 5.2.2020
a. Følge opp utbyggingen på Grasmyr. Delta i de relevante fora hvor Idrettsrådet blir
invitert. Være løsningsorientert til beste for idretten i Bamble.
b. 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. 31.3.20:
Utsettes til høsten
Sak 4. Status økonomi, kr. 61 609,-. Kun utbetaling av idrettsstipend i februar.
Sak 5. Saker fra Vestfold & Telemark Idrettskrets
c. Høringsutspill for Idrettens anleggsplan for Vestfold og Telemark 2020-2024.
Kommentarer sendt 7.3.20. Oppdatert plan etterlyst 5.4.20.
Sak 6. Saker fra Bamble kommune
a. Samarbeidsavtale BK-BIR – Status etter Utvalgsmøte i Bamble Kommune. Styret
anbefalte at avtalen behandles politisk. Saksbehandles i Oppvekst- og kulturutvalget
26.2.20, kl. 1600. Tatt til etterretning.
b. Status fremdrift Grasmyrprosjektet
i. 20.1.20: Iht. til plan
ii. 31.3.20: Fortsatt iht. plan
iii. Bamble kommune jobber med spillemiddelsøknader (32 stk).
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iv. Det jobbes også med at deler av anlegget kan bli et interkommunalt anlegg
(turnhallen). Dette vil utløse ekstra spillemidler, samt at deltagende kommuner
vil bidra med investeringsmidler, samt dekning av driftsutgifter. Planen er da at
deltagende kommune(r) skal få et visst antall timer tilgjengelig. Sparte penger
skal da gå til andre idrettsanlegg i Bamble kommune.
c. Status: Prosess for omdisponering av kommunale bygg som følge av Grasmyr-prosjektet.
i. Leieavtalen SOIL har på grusbanen, Grasmyr. Bamble Kommune har sagt opp
avtalen og i oppsigelsen videreført avtalepunktet hvor Bamble Kommune plikter å
stille tilsvarende areal i samme område til rådighet for SOIL. Det er foreløpig ikke
avklart hvilket areal dette blir og hvordan det skal disponeres. SOIL har sendt
søknad om nedleggelse av anlegg til KUD. Saken ligger hos eiendomsavdelingen.
Karl-Fredrik sjekker opp med avdelingen.
ii. 23.10.19: Karl-Fredrik sjekker med Rolf Dehli hvor prosessen med
omdisponering av bygg står. Grasmyrhallen, hva er status? Karl-Fredrik
sjekker med eiendomsavdelingen om bruk av hallen videre.
iii.
31.3.20: Ikke skjedd noe. Saken ligger hos eiendomsavdelingen i
kommunen. Det er båndlagt et areal mellom den kristelige menigheten og
den videregående skolen inntil saken er avklart. Grasmyrhallen er planlagt
revet, men er dette endret? Karl- Fredrik sjekker.
d. Fordeling av treningstider – når starter dette? Ferdigbehandles inne 31.5.20.
e. Kommunale driftstilskudd - når starter behandlingen av dette? Automatisk når
rapportering fra idrettslagene er på plass (samordnet rapportering).
f.

Representant Skjærgårdshallens styre, Åsulf og Eva som vara.

g. 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.
31.3.20: Dette er foreløpig satt på vent, men gratis halltid og summen til
Skjærgårdshallen er skjermet
h. Oppfølging av undersøkelsen «Bedre Klubb»? Avventes til høsten. Ansv. Karl-Fredrik
Velle
i.

Arrangørseminaret 2020: Bærekraft på Skjærgården 14.3.2020, avlyst.

j.

Samarbeidsavtale mellom Bamble kommune og Odd ballklubb: Tidligere status:
Samarbeidsavtalens intensjon og virkeområde ble lagt frem for idrettsrådet i oktober,
og idrettsrådet vedtok at så lenge BK ikke benytter midler tiltenkt idrett i Bamble i form
av å være sponsor for Odd er dette ok. De resterende områdene som berører skole,
næring og markedsføring var ok for idrettsrådet. Legges på vent. Karl-Fredrik
oversender avtalen. Behandles på neste styremøte.

k. BIR’s holdning til alkoholservering på idrettsarrangementer.
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i. BIR fattet et vedtak om at dette er opp til idrettslagene selv å avgjøre hvilke
holdninger idrettslaget selv skal ha. Noe som igjen betyr at idrettsrådet ikke har
utfordringer med at det vil kunne selges og nytes alkohol på idrettsarrangement
i Bamble. Alkoholloven skal følges for de idrettslag som ønsker omsetning av
alkohol, og idrettslaget må søke skjenkebevilling. Dette er en uttalelse til
politikerne, det er de som avgjør kommunens holdning.
Sak 7. Saker fra Idrettslagene
1. LIF: Bør avholde 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?
13.1.20: 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.
31.3.20: Utsettes til fysisk møte på høsten
Sak 8. Saker fra NIF
LAM-midler –regler, skriv. Sendt ut av JJo
Idrettens anleggsplan. Sendt ut av JJo. Kommentarer sendt 7.3.20.
Sak 9. Årlig dialogmøte Bamble kommune og Bamble Idrettsråd: 15.4.20, kl. 1400, Rådhuset,
møterom Synken. Hvem deltar? Forslag: alle styremedlemmene+vara. Utsettes til mai.
Tidspunkt på dagen: kl. 1900
Sak 10. Utgår (samme som 6f).
Sak 11. Deltagelse på Idrettskretstinget 23.4.20.
a. Frister:
ii. Forslag: 23.2.2020
iii.
Påmelding (maks 4): 14.4.2020
iv.
Deltagere Mette og Altle (Tinget er utsatt inntil videre, ny innkalling
kommer)
Sak 13. Møteplan i 2020
Dato 31.03.2020, Sted: på Teams
Onsdag Mai 28.5.20 kl. 19
Dialogmøte mai
Torsdag 20. august
Torsdag 22. oktober
Torsdag 3. desember
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Sak 8. Eventuelt
Korona oppdatering vedr. åpning av anlegg. Kommunen kommer med oppdatering på fredag
3. april vedr. evt. åpning av anlegg. Har idrettslaget låst mål og satt opp skilt, så har
idrettslagene gjort det de har myndighet til. Evt. oppfølging av aktivitet hvis åpning for 5
personer. BIR anbefaler ikke at anleggene åpnes for aktivitet for 5 personer.
Idrettslagene må rapportere inn tap av inntekter, pr. mnd.
Nye idretter for barn fra 0-6 år:
Det ble foreslått babysvømming i ny svømmehall på Grasmyr
Spillemidler – Info: Godkjenninger er gjort. 8 godkjente søknader og 1 avslag for Bamble.
Bli med midler: Karl Fredrik sender info.
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