Idrettsrådet i Bergen

Sendt tirsdag 28. april (pr.mail)

Referat fra mail styremøte 3/20
Sted:
Dato/tid:

På E-mail
Mandag 6. april (i Korona epoken)
Avtale med Nils R Sandal (VIK kretsleder) var blitt utsatt på ubestemt tid
Dag Aksnes var kommet inn igjen i styret slik som innvalgt

Deltagere:

I alfabetisk orden:

Anne K Botnevik <annbot@online.no>; Arild <Arahov@online.no>; Atle <Atlehr@broadpark.no>;
Christine <Berger-92@hotmail.com>; Dag Aksnes (Dag@ncetourism.com); Geir Iden
<Giden@online.no>; Jan Magne <jan.magne@lyse.net>; Janne Gro <jannegro1@gmail.com>; Linda
<Linda_arnesen@msn.com>; Siren <sp@preto.no>; Sverre <sv-solh2@frisurf.no>; Terje Valen
<Terje@tvalen.no>; trond-erik tronderikmikkelsen@yahoo.no. Anders Hovden og Roar Andersen fra
adm.
(styreleder )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 18/20
Godkjenning av styrereferat 2/2020
(Referat 2/20 utsendt 4.mars)

Vedtak:

Styret godkjente styrereferat 2/20.

Sak 19/20

Spørsmål fra Åsane fotball
Med bakgrunn i idrettslagenes vanskelige økonomiske situasjon mht Korona spør Åsane fotball
om fritak for å betale inn avgift fra reklamen opphengt på kommunens idrettsanlegg i 2020

Vedtak:

Idrettsrådet vil vurdere ønsket på generelt grunnlag for alle berørte klubber å avklare dette med
kommunen som eier anleggene og som vi har avtale med
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 20/20

Brev fra Bergen Kunstløpklubb om økt tilgang til is

Vedtak:

Idrettsrådet støtter forslag fra isidrettene som Bergen KK har sendt oss og vil prøve å hjelpe til
å realisere ønskene de har

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 11/20
Reguleringsplan for Slettebakken - høring (samme saksnr som sist)
Frist var blitt utsatt til 7. april. Adm informerte i forrige styremøte om at det var kommet innspill
om nærmiljø bakker for skihopping fra ildsjeler i det miljøet. IRB var enig i at vi overordnet må
tenke gjennom mulighetene til idretter som nå står uten eller mangler anlegg i Bergen (Cricket,
Slåball og Lacrosse ble nevnt), det ble da gjort slikt:
Vedtak:

Styret vil etterstrebe å avgi en felles innstilling på grunnlag av det som Alliansen kommer frem
til som hele idretten på Slettebakken forhåpentlig kan stille seg bak. (sendes til styret først)

Styret fikk forleden se det endelige forslag til innspill som er sendt ut til brukerne på høring. Innen frist vi ga dem
31. mars, var det kun kommet merknad fra Paradis Tennisklubb samt NFF Hordaland, (disse var styret
blitt gjort kjent med), disse blir inkludert i vårt (Slettebakkens alliansens) endelige innspill til planene.
Vedtak II:

Redaksjonskomiteen for innspillet er kommet til en omforent uttalelse på vegne av alle og den
sendes inn på frist 7.april til høringsadressen i Bergen kommune

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----Sak 21/20

Bergen kommune politisk sak vedr. fremtidig basseng struktur

Janne Rasmussen informerte sist fra første møte vedr. fremtidig bassengstruktur i Bergen, hun ble oppnevnt av oss
å delta siden hun mer enn noen av oss andre har førstehåndskjennskap til bassengene i Bergen.Ytterligere møter om

1

Idrettsrådet i Bergen

Sendt tirsdag 28. april (pr.mail)
saken er blitt utsatt grunnet Korona, men det er kommet en mail som tyder på at idrettsadministrasjonen ønsker å
fremme saken politisk ganske raskt (kopi av mail korrespondansen rundt dette, ble sendt til IRB styret)
Vedtak:
Idrettsrådet tok saken foreløpig til informasjon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAK 22/20
Saker på vent grunnet langvarig sykdom:
Oppfølgingen av 12/20 Norges Toppidretts Gymnas (NTG) hvor det er gjort slikt:

Vedtak:

Styret støtter fortsatt etableringen av NTG i Bergen. Daglig leder utformer et nytt brev der vi
argumenterer for det ut fra diskusjonen på styremøtet..

(Jan Magne og Anne hadde kjennskap til ulike modeller og ville sende noen linjer vedr dette til
adm som kan flettes inn i et slikt støttebrev)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 13/20
Invitasjonen til vårt årsmøte 19. mai (samme saksnr som sist)
(forslag var utsendt til styret med de forrige sakspapirene)
Punktet om å fjerne kontingenten tas ut.
Alt var fortsatt veldig usikkert. Eksempelvis hadde kretsen utsatt kretstinget i Førde.(ref sak 14/20)som skulle vært
avholdet siste helg i april
Vedtak:
Idrettsrådet tok saken til orientering
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 23/20

Siden sist:

Fana IL ble 3. mars -100 år, Leder og Adm. leder deltok fra oss v markeringen om kvelden samme dag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIK arrangerte Cruise 6.-8.mars for Idrettsråd i Vestland IK, Siren og Terje ble opprinnelig meldt på, både Terje
og Siren meldte forfall slik at Anne og Anders var våre deltagere og kan sikkert ved en senere anledning
informere fra Idrettsråds Cruiset 2020.
Møte vedr. tema Alvøen idrettshall, 4. mars, var nedslående (ref oppslag i pressen)
Tenkt møte i valgkomitéen (møte nr.2) utsatt på grunn av Korona saken
Kontrollkomiteen har ikke hatt møte, men den har fått alt nødvendig materiell for sitt arbeide
-

Tidligere styresaker som fortsatt må følges opp er:

1) Forslag fra Atle om ildsjelpris i vår regi. Skulle bli fulgt opp i dette møte
2) Sykkelanlegget på Flaktveit som ble presentert oss i julemøte. (nye innspill som dette og Sædalen og som
vi støtter opp om, disse bør komme inn på en fremtidig behovs/prioriteringsliste.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 24/20

Eventuelt:

Fyllingen BBK hadde planer om å starte et tilbud i Fyllingsdalshallen ledig tid og ledige rom
Idrettsrådet støtter et slikt tiltak all den tid det ikke går på bekostning av andre brukere
Alvøen roklubb ønske om å etablere seg i Storvannet
Idrettsrådet støtter roklubbens ønske
«Referent»
Roar Andersen
Bergen 28.april 2020
Neste møte 6. mai (vanlig møte m god avstand mellom møtedeltagerne)
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