Bamble idrettsråd

Bamble 14.05.2019

Organisasjonsledd i
NORGES
IDRETTSFORBUND

Møtereferat styremøte i Bamble Idrettsråd
Skagerrak Sparebank Stathelle, 14.05.2019 kl. 19.00.
Tilstede: Jan Petter Hemsborg, Åsulf Ørvik, Mette Lilleberg, Per Harald Halvorsen, Monica Lindner og
Karl-Fredrik Velle (Bamble kommune)
Fraværende: Stine Johnsen, Tom Bergkåsa, Hege Lill Wilhelmsen, Eva Boxaspen og Kjetil Larsen
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 6
3. Følge opp arbeidet med utskifting av kunstgresset i Skjærgårdshallen.
Planlegging pågår og skiftet forventes gjennomført innen innendørs-sesongen starter
til høsten 2019.
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.
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.
Det planlagte kurset i Idrettsregistrering og Anlegg 11. april ble avlyst på grunn av for
få påmeldte deltagere. Karl-Fredrik setter opp et nytt kurs i september. Invitasjon
sendes alle hovedlagsledere og gruppeledere.

Vi bør utarbeide et skriv hvor vi informerer om fadderordningen. Åsulf setter opp et
forslag i løpet av en uke. Forslaget sendes ut til innspill i Idrettsrådet før det sendes
ut til klubbene.
Sak 3. Status økonomi. Disponibelt kr. 84.602,78 på konto. Mottatt årlig støtte på 4.500,- fra
Telemark Idrettskrets.
Sak 4. Saker fra Telemark Idrettskrets
1. Ledermøte tirsdag 21. mai. Påmeldingsfrist 16. mai.
Ingen som var på møtet har mulighet til å delta.
2. Utbetaling av tilskudd
Se sak 3.
3. Nasjonal Idrettsrådskonferanse
Avholdes i Ålesund helgen 30. august – 1. september.
Vi avklarer om vi skal delta med en representant på neste møte.
4. Fristen for å nominere til Idrettskretsstyret gå ut 23. mai. Første kretsting
avholdes i november. Vi oppfordrer medlemmene i BIR til å ta med dette til sine
egne idrettslag.
Sak 5. Saker fra Bamble Kommune
1. Utkast til ny samarbeidsavtale Bamble Kommune – Bamble Idrettsråd
Medlemmene i Idrettsrådet leser gjennom forslaget og sender sine kommentarer
via Jan Petter innen 28. mai.
2. Prinsipper vedr. fordeling av treningstid/øvingstid i kommunale bygg
Forslag til fordeling utarbeides og sendes ut på høring. Hvis det er behov så
gjennomføres fordelingsmøte.
3. Interkommunal turnhall
Et interkommunalt idrettsanlegg gir 30% mer i spillemidler og forutsetter at minst
2 eller flere kommuner deltar med minst 5% av godkjente investeringskostnader
og 5% av årlige driftskostnader eller 5% av årlige driftsunderskudd.
Idrettsrådet ønsker at tildelt tid skal stå i stil med investeringen og bidraget til
drift fra de deltagende kommunene.
4. Bli Med-midlene – totalt 649.000,- ved oppstart
Karl-Fredrik orienterte om Bli Med-midlene.
Idrettsrådet er godt fornøyd med at Bamble Kommune har etablert ordningen og
ber om å bli holdt orientert om utviklingen i de kommende møtene.
5. Ferie- og Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Informasjonen er sendt til alle idrettslagene.

6. Andre saker til orientering
- Spørsmål fra Stathelle Drill via Karl-Fredrik om opptak i Idrettsforbundet som
Stathelle Sportsdrill. Idrettsrådet er positive til en slik etablering.
Info om Grasmyrprosjektet
- Det blir totalt 24 spillemiddelsøknader ifm utbyggingen på Grasmyr.
- Det har kommet innspill fra Fylkeskommunen om noen mangler på Grasmyrområdet. Blant annet Fotballbane og løpebane.
- Sandvolleyball-banene gjøres om til en Sand-flate som kan benyttes av flere
idretter.
- Ellers er utbyggingen i rute på Grasmyr i rute.

Sak 6. Referat og saker til fra styremøte i Skjærgårdshallen – muntlig orientering fra Jan Petter
Hemsborg
Sak 7. Forslag til møteplan 2019
Torsdag 13. juni kl. 1800 eller Tirsdag 18. juni kl. 1900
Gi tilbakemelding til Jan Petter om hva som passer best.
Forslag:
Onsdag 21. august
Onsdag 23. oktober
Onsdag 4. desember
Onsdag 5. februar
Onsdag 25. mars (Årsmøte)

Sak 8. Eventuelt

Mvh
Jan Petter Hemsborg, referent
Sekretær

