
      Bamble idrettsråd       Bamble 07.03.16
    

  

Organisasjonsledd i 

NORGES  

IDRETTSFORBUND 

 

 

 

Tilstede: Øystein Kleven 

  Mette Lilleberg 

  Hege-Lill Wilhelmsen 

  Åsulf Ørvik 

  Astrid Høydalen 

  Jan Petter Hemsborg 

  Elisabeth Moum Larsen 

  Morten Kimerud 

 

 

1. Ny leder i Skjærgårdshallen. 

 

Vi fikk et hyggelig besøk fra den nye daglige lederen i Skjærgårdshallen, Marte Storås. Hun 

fortalte litt om seg selv og sin bakgrunn. Samtidig fikk vi informasjon om noen av planene for 

utbygging av hallen og plan for utskifting av kunstgress i hallen.  

 

2. Driftsmidler til fotballen i kommunen. 

 

Øystein har vært i kontakt med Rolf Dæhli og fikk da opplyst at arbeidet med midler til drift 

av kunstgressebanene i kommunene ikke er ferdig. SOIL, LIF og BIF vil slite med å klare 

drift av anleggene sine dersom den gamle avtalen med kommunen ikke erstattes med noe 

tilsvarende.  Forventet støtte på kr. 150.000,- vil det nok ikke bli og et forslag på kr. 100.000,- 

har også fått nei. 

 

Det vil være viktig for lagene å få informasjon underveis i denne prosessen slik at man får 

mulighet til påvirke utfallet. Øystein kontakter Rolf Dæhli for å få tilgang til forslaget fra 

kommunen. 

 

3. Idrettskretsting. 

 

Det avholdes idrettskretsting i Skien torsdag 21. april kl. 18.00 - 21.00. Øystein, Jan Petter, 

Astrid og Hege-Lill deltar fra BIR. 

 

4. Mva-refusjon. 

 

BIR bør søke mva-refusjon selv om det gjelder et lite beløp bare for å vise aktiviteten. 

 

5. LAM midler og driftstilskudd. 

 

Øystein vil be om å få tallene fra LAM midlene og driftstilskuddet fra kommunen litt tidligere 

enn før slik at idrettslagene kan få sin tildeling tidligere. 



6. Idrettsstipendet fra kommunen. 

 

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

 

7. Turn i kommunen. 

 

Turnvirksomheten i de ulike lagene i kommunen er stor. BIR inviterer lederne i de ulike 

turngruppene til møtet 9. juni kl. 18.00 for å se på mulighetene for å bygge en turnhall i 

kommunen.    

 

8. 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. 

 

9. Eventuelt 

 

Det er 2 gutter 14 og 15 fra SOIL som er tatt ut på landslagssamling. 

Det ble også nevnt 3 jenter 16 fra Bamble håndball som ble tatt ut til område samling. 

Ei jente fra BIF har blitt tatt opp i STAG sin konkurranse tropp. (Opptaks krav) 

 

Jan Petter henter ut tall fra fotball aktiviteten på Bunes og Åsulf vil skrive et stykke i 

lokalavisene for å vise til under forhandlinger med kommunens politikere. 

 

Økt statlig støtte i form av LAM midler skal ikke være en sovepute for kommunen! 

 

 

Morten Kimerud 

sekretær  

  
 


