Idrettsrådet i Bergen

Utsendt torsdag 23. januar 2020 (pr.mail)

Referat fra styremøte 1/20
Sted:
Dato/tid:

Idrettens Hus, Styrerom i 3. etasje
Mandag 13. JANUAR kl.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Innledningsvis deltok representanter fra Ny-Krohnborg IL og repr fra Bergen Kickboxing klubb samt Rugby vedr Krohnsminde planer: Steinar
Trones, Eirik Gundersen, og Pål H Thorsen (Bg.Kickboxing klubb), Sandrino Birkeland – Ny-Krohnborg IL, Gavin Collins og Andreas
Teigland (fra Rugby).
De har i flere år jobbet på for å disponere F2 tomten til de idrettsformål som den var regulert til i utgangspunktet til mindre idretter samt
kampsport lokaler. Ifm oppstart av reguleringsarbeidet var Rambøll engasjert av kommunen og det ble vist til tegninger fra dem, dermed er
kanskje de planer som TIF Viking nå mange år senere har vist i strid med reguleringsplanen, nevnte Pål H Thorsen? Ny-Krohnborg IL vil mer
vekk fra Gyldenpris (nærhet til Strax huset og stadige funn av sprøytespisser er negative faktorer der som forårsaker et slikt behov).
Samtidig er det bra at Krohnsminde idrettsplass er blitt aktualisert fordi det trengs sårt forbedringer rundt Krohnsminde idrettsplass.
Representantene for Rugby pekte på at banen her er nå eneste idrettsbane som kan brukes av Rugby i Bergen og frykter at hvis TIF Viking
overtar alt så kan de være i fare.

Tilstede
(alle)

Navn
Terje Valen, leder

For
fall

X

Merknad
Møteleder, Stemmerett

Dag Jarle Aksnes, nestleder

Trukket seg

Anne K Botnevik, styremedlem

X

forfall

Trond Erik Mikkelsen, styremedlem

X

Stemmerett

Geir Iden, styremedlem

X

Stemmerett

Linda Arnesen, styremedlem

X

Stemmerett

Arild Hovland, styremedlem

X

Stemmerett

Jan Magne Cederstrøm, ungd.repr.
styremedlem

X

Stemmerett

Siren Preto, styremedlem

X

forfall

Sverre Solheim, vararepresentant

X

Atle Houg Ringheim, vararepresentant

X

Stemmerett

Janne Gro Rasmussen, vararepresentant

X

Stemmerett

Christine Berger, ungdoms vararepresentant

X

Roar Andersen

X

Sak 1/20

Godkjenning av innkalling/ saksliste 1/20 og styrereferat 10/2019
(Referat 10/19 var utsendt 20. desember 2019, på mail)

Innstilling:

Idrettsrådet i Bergen godkjente innkallingen, sakslisten til styremøte 1/20 og styrereferat
10/2019 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 2/20
Studentidrettsrådet i Bergen
Adm. leder informerte fra et hyggelig møte med Studentidrettsrådets leder Line Korsmo fredag den 10. januar, de
ville gjerne ha mer treningstid i kommunale haller – det kunne vi ikke love dem, hvis vi deler ut øremerket tid vil vi
helst at det går gjennom dem som så kan avgjøre hvilke studentlag som skal få tiden. Arild Hovland kommenterte at
vi har tidligere sagt at vi kan holde dem informert om våre møter som de er velkommen til å være observatør på, og
at vi vil prøve å utvide aldersgrensen for BU midler til 25 år,
Adm. leders informasjon ble tatt til orientering
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Idrettsrådet i Bergen
Sak 3/20

Utsendt torsdag 23. januar 2020 (pr.mail)

Idrettsrådet nytt regelverk fra i år

Bakgrunn for saken: Mail fra NIF, videresendt 9. januar til styret
Med bakgrunn i det har adm. leder rettet vår lov i tråd med tingvedtaket (utsendt 9.1.20)
Vedtak:

Styret i Idrettsrådet i Bergen tar regelendringer etter NIFs Ting til orientering

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 4/20
Inhabilitet ifm sak 70/19
Bakgrunn for saken var protokoll 8 /19 der det var litt uenighet om man var inhabil i en organisasjonssak.
Leder Terje Valen hadde lovet å komme tilbake på dette i lys av de veiledningene vi har fått fra NIF vedr. spørsmål
om inhabilitet. Link til dette var sendt til styret slik at hadde kunne lese seg opp på spørsmålet.
Leder gjennomgikk denne veilederen, men man «la ballen død» og fattet slikt:
Vedtak: Styret i idrettsrådet innfører habilitetskontroll som første punkt på alle styremøter.
Med til saken lå et relevant utdrag av Myrdalssaken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 5/20

Facebook innhold

Bakgrunn for saken: Anne K Botnevik sendte mail den 23. nov med ønske om å ha en prinsippdiskusjon om hvem
man linker til på vår facebookside:
Dette ifm at Terje hadde lagt ut en artikkel om bettingselskapene sin hvitevask av illegale midler gjennom sine
avdelinger på Malta. Artikkelen var hentet fra nettavisen Mot Dag som administreres av Pål Steigan. Leder hadde
lovet å diskutere dette slik Anne K Botnevik foreslo.
Vedtak:

Når det gjelder innlegg på vår facebookside følger vi grunnlovens bestemmelser om trykkefrihet
100% , straffelovens begrensende bestemmelser, redaktørplakaten og at man er
partipolitisk nøytral.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 6/20
Ny møteplan Idrettsrådet
I møte 4 - sak 23/19 ble følgende møteplan bestemt (for resten av denne styreperioden), bakgrunn for ønskene
er at leder reiser på ferie og blir vekke en periode og har spurt om vi kan utsette møte 2/20 ,
+
jf nytt regelverk kan vi utsette Årsmøte og adm. leder foreslo da å utsette Årsmøte. Slik ble ny møteplan.
Endring:
Møte 2/20
Mandag 10. februar
Mandag 2. mars
Møte 3/20
Mandag 16. mars
Tirsdag 2. april
Møte 4/20 (nytt)
Onsdag 6.mai
Årsmøte
Torsdag 2. april
Tirsdag 19. mai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 7/20
EVENTUELT:
-

Møte med idrettsbyråden onsdag 8. januar (vi tok opp bl.a. redusert tilskudd fra kommunen, Gustur
islandshestelag og samarbeidsavtale med kommunen, mangel på større arrangements til Bergen).
Idrettens olympiade, nytt? (Dag hadde forfall)
Invitasjon til Fløyen fra Hordaland skikrets. Marit Bjørgen kommer. Sverre deltar
Nasjonal idrettsrådskonferanse – ikke lenger aktuelt i år
Regnskap 2019 – ble delt ut, Trond Erik redegjorde for pensjon og styret vedtok deretter å beholde
pensjonsordningen for sine ansatte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referent,
Roar Andersen,
Bergen 22. januar 2020
Neste møte: Mandag 2. mars
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