
Styremøte SSK
19.08.2021 19.00 - 21.00
Admin

Sted
Sotra Arena

Deltaker
Cecilie Dahl (arrangør), Dan, Gunn Mari Høyem, Jan Eide (Fraværende), Leder Friidrett, Ole
Skjold, Pal Johannesen, Siv Carlsen, Siv Carlsen (Fraværende), Siv Carlsen, Susanne Johnsen,
Svein Olav Sørensen, Tore J Nesse

1.    20/21  Velkommen - Godkjenne siste referat

Det var ingen kommentarer til siste referat.

Decision
20/21  Referat fra 17.08 ble godkjent uten kommentarer

2.    21/21  Økonomi og budsjett
Gjennomgang av klubbøkonomien inkl budsjetter og likviditet

Resultat pr. 30.06 ble gjennomgått. Prognose viser et underskudd for året på kr. 241.000,-. Styret
anser dette som tilfredsstillende, spesielt med tanke på at det er søkt om midler på Regjeringens
krisepakke 4.

Gruppene oppfordres til å melde fra om kostnader over kr. 10.000,- dersom kostnaden kommer i
en annen periode enn budsjettert.

Det ble kommentert at de største gruppene har budsjettert med relativt store
arrangementsinntekter for høsten. Disse må gjennomgås og realitetsbehandles - og eventuelt
justeres dersom ett eller flere arrangementer gjøres om på.
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Decision
21/21  Regnskap pr. 30.06 ble godkjent uten kommentar.

3.    22/21  Nytt fra gruppene
Lederne for Hovedutvalgene informerer om nytt som er relevant for Hovedstyret.

Friidrett; Straumemila ble arrangert forrige helg. Mange positive tilbakemeldinger, både
løypevakter (turn), løype og arrangement som helhet. Noen færre deltakere enn i 2019, men
dette er naturlig både mht. vær og ikke minst korona-tidene.

Basketball; Gruppen har fått treningstider i Bildøyhallen og Ågotneshallen. Dette er ikke gruppen
fornøyd med. Utfordringen er at alle inneidrettene har fått endring i treningstidene sine pga. at
Sotra Arena benyttes som vaksinestasjon. Nye treningstider vil komme når vaksineringen er over
- forhåpentligvis til vinteren.

Fotball; Det jobbes med å rekruttere nye trenere for tilrettelagte lag - totalt 5-6 nye trenere. Så
langt har ikke responsen vært stor.
Det har meldt seg en sponsor som vil sponse frakt til Mathare/Kenya av varer og utstyr som
klubben ønsker å sende til vår samarbeidsklubb.

Gruppen har startet et nytt "jenteløft" etter store frafall den siste tiden. Ett av målene er å sidestille
trenerne på jentesiden med guttesiden.
Det er signert nye 2-års kontrakter med trenerne på A-lag damer.

Håndball; Hovedutvalget er for få personer, og det jobbes tungt. Arbeid med bl.a. kontrakter
henger etter, noe som gjør at det er litt "murring" i gruppen. Gruppen står også uten sportslig
leder etter at Anders Feltnes sluttet pr. 30.05.

Gruppen har en plan om å engasjere 3 A-lags trenere i funksjonene som Anders hadde.
Engasjementet er ment å vare ut 2021 / inntil ny administrativ leder for idrett er ansatt.

Janne (leder for hovedutvalg håndball) og Anette (økonomiansvarlig) har valgt å trekke seg fra
sine verv med virkning fra 1.september. Dette gjør ikke situasjonen i en allerede tynn gruppe noe
bedre.
Stian Mikkelborg og Frode Rylandsholm.

Turn; Gruppen holder på med oppstart av alle gruppene. Turn har ikke oppstartsmøter siden
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hver enkelt gruppe må håndteres individuelt.
Det har vært stor rekruttering denne høsten, og tendensen så langt er at det er lite utmelding.
Utfordringen er å skaffe trenere - spesielt innen barneidretten der det er foreldre som i stor grad
er trener.
ParaGym mister sin mangeårige trener denne høsten, og ny trener må rekrutteres. Gruppen vil
kontakte kommunen for å søke et tilsvarende samarbeid som i håndball/fotball.

Det er en del uro internt i trenergruppen i turn i tillegg til en del foreldre med svært sterke
meninger. Hovedutvalget jobber intenst med å få bukt med sakene, men det er ikke lett.

4.    23/21  Nytt fra administrasjonen

• Byggesak for tribuner og mellombygg går sin gang. Saken kommer opp i
kommunestyret i september.

• Oliver slutter – siste arbeidsdag 30.09. Rekrutteringsprosess er godt i gang
med 18 søkere. 5 intervjuer denne uken.

• Boligmessen; Gjennomføres 24. til 26. september. Smittevernregler tilpasses
gjeldende situasjon – pr. i dag 1.600 gjester i hallen.

• En god del åpne dugnadsposter
• Bilmessen; Gjennomføres 5.-7. november. Godt salg, så vi vil nå budsjetterte

inntekter. Markedsplan ferdig, og all teknisk planlegging er i rute.
• Dugnadsposter legges ut når vi har fylt opp postene på Boligmessen
• Utfordring med teststasjonen. Dialog med kommunen, men ingen løsning så

langt
• Øygarden kommune har sagt opp vår Utleie-avtale for Sotra Arena.
• Nye data-kurs for trener og styremedlemmer planlegges for september
• Fotball er tildelt Foldnes skole og Hjelteryggen skole som tilsynsvakt.
• Bokserommet er ferdig ombygget. Samlet kostnad ble 320.000,- mot

budsjettert 285.000.

Det er laget nye ansettelseskontrakter for trenere og øvrige ansatte. Det er også laget en
"manual" som beskriver de ulike kontraktene og en veileder for obligatorisk stillingsbeskrivelse
som skal følge alle kontrakter med unntak av trenere i barne- og ungdomsidretten.
Se vedlegg i saken.

Vedlegg
Stillingsbeskrivelse.docx,  Beskrivelse av ansettelseskontrakter.docx
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5.    25/21  Øygardsmodellen
Innspill til høringsutkast fra kommunen vedr. ny fordelingsmodell av kommunale midler

Øygarden kommune har lagt ut et høringsforslag til ny Øygardsmodell som bl.a. omhandler nye
fordelingsprinsipper for kommunale tilskudd til idretten.
Sotra Sportsklubb har gjort klart innspill til høringsutkastet (se vedlegg).

Det ble i forkant av styremøtet sendt en mail med kommentar fra Siv med ønske om en
omskrivning av pkt.3 som omhandler utarbeidelse av vekttallsordningen for private idrettsanlegg.
I møtet ble det kommentert at punktet ikke innebærer noen misstillit til Idrettsrådet, men er ment å
sikre at gruppen som skal behandle vekttallsordningen innehar nødvendig anleggskompetanse -
spesielt innen idrettshaller som er ekstra krevende å drifte.

Decision
25/21  Styret besluttet å sende vedlagte utkast slik det foreligger.

Vedlegg
Øygardsmodellen - innspill til høring.pdf

6.    26/21 Styreseminar 18. og 19. september
Sted? Klokken fra/til? Overnatting?

Det var på tidligere møte bestemt at seminaret skulle holdes på et hotell eller tilsvarende.
I etterkant har det kommet et tilbud om lokale på Straume som har både møteromsfasiliteter og
muligheter for mat, hygge og aktiviteter.
Det er ikke overnattingsmuligheter i tilknytning til dette tilbudet.

Alternativet er betydelig billigere enn en hotellweekend med mat.

Decision
26/21  Styret besluttet å holde seminaret på Straume den 18. og 19. september med
møtestart lørdag kl. 10:00 til 17:00. Sosial kveld med mat fra 17:00 til ca. 23:00.
Søndag fra 10:00 til 15:00.
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