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Møtereferat styremøte i Bamble Idrettsråd  

Bunes, 22.08.2019 kl. 19.00. 
 
Tilstede: Jan Petter Hemsborg, Monica Lindner, Mette Lilleberg, Kjetil Larsen, Hege Lill Wilhelmsen og 
Karl-Fredrik Velle (Bamble kommune) 
   
Fraværende: Stine Johnsen, Åsulf Ørvik, Per Harald Halvorsen, Eva Boxaspen og Tom Bergkåsa 
 
Agenda: 
 
Sak 1. Referat forrige møte - godkjent 
 
Sak 2. Oppfølging av vedtak fra årsmøtet 
 

1. Fornye samarbeidsavtalen med Bamble Kommune og om mulig å få denne vedtatt 
politisk. Se sak 5. Punkt 1. 
 
2. Følge opp utbyggingen på Grasmyr. Delta i de relevante fora hvor Idrettsrådet blir 
invitert. Være løsningsorientert til beste for idretten i Bamble. Se sak 5. punkt 2. 
 
3. Følge opp arbeidet med utskifting av kunstgresset i Skjærgårdshallen.  
Arbeidet pågår i Skjærgårdshallen. 
 
4. Følge opp «Moderniseringen av norsk idrett» Arbeide for å forbli et selvstendig 
Idrettsråd så lenge vedtektene tilsier det. Dersom sammenslåing vedtas vil vi søke å 
samarbeide med de Idrettsråd som vi føler naturlig tilknytning til.  
- Vedtak på Idrettstinget mai-2019 sier at inntil videre skal idrettsrådene følge 
kommunestrukturen. Saken kan anses som avsluttet for denne perioden. 

5. 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.  Se sak 5.3 
 

 
Sak 3. Status økonomi. Disponibelt kr. 94.602,78-. 

 
Sak 4. Saker fra Telemark Idrettskrets 

1. Idrettens anleggsplan. Stine hadde gjort klar et skjema hvor vi kunne legge inn 

våre svar. I mellomtiden har Karl-Fredrik besvart denne på vegne av Bamble 

Kommune. Vi antar at Karl-Fredrik har bedre oversikt over dette enn BIR og ser 



derfor ingen grunn til å sende inn en egen besvarelse. 

 

2. Idrettsrådskonferanse 

Avholdes i Ålesund helgen 30. august – 1. september.  

Karl-Fredrik deltar fra Bamble Kommune. Ingen fra BIR har meldt sin interesse. 

 

Sak 5. Saker fra Bamble Kommune 
1. Ny samarbeidsavtale Bamble Kommune – Bamble Idrettsråd 

Avtalen er godkjent av både Kultur v/Torodd og Oppvekst v/Gina. Følges opp 

politisk etter valget (Kultur og oppvekst utvalget) og kan videre vedtas på neste 

årsmøte i BIR. 

 

2. Prosess for omdisponering av kommunale bygg som følge av Grasmyr-prosjektet. 

Møte 25.6 med ordfører, rådmann og Karl-F. Viser til oppsummeringsmail fra Jan-

P 27. juni og Åsulf.   

I tillegg orienterte Karl-Fredrik om leieavtalen SOIL har på grusbanen å 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 skall disponeres. SOIL har sendt søknad om nedleggelse av anlegg til KUD. 

 

3. Møte 17. september Rugtvedt klubbhus. Karl-F lager ramme for møtene. Brev til 

hovedlagene i kommunen. Foreløpig er det 3 påmeldte fra Bamble Håndballklubb 

og 1 fra SOIL. Karl-Fredrik sender ut en ny purring. 

BIR trenger ikke melde seg på. Vi oppfordrer alle til å delta. Forfall meldes til Jan 

Petter. 

 

4. Andre saker til orientering 

 

Sak 6. Referat og saker til fra styremøte i Skjærgårdshallen – muntlig orientering fra Jan Petter 
Hemsborg. 
Det har ikke vært avholdt møte i Skjærgårdshallen i perioden. 
 
 

Sak 7. Møteplan 2019 
 
Torsdag 22. august 
Onsdag 23. oktober 
Onsdag 4. desember 
Onsdag 5. februar 
Onsdag 25. mars (Årsmøte) 

  
 
Sak 8. Eventuelt 

 Jan Petter orienterte om egen sykdom og beslutning om trappe ned frivillig arbeid. Kan sitte i 



vervet frem til årsmøtet, men med redusert innsats sammenlignet med tidligere. 
Jan Petter kontakter valgkomiteen. 

 

 
Mvh 
Jan Petter Hemsborg, referent 
Leder 
 


