
Styremøte SSK
17.02.2022 18.30 - 21.00
Admin

Sted
Møterommet 3. etg, Sotra Arena

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

1.    62/21-22  Velkommen - Godkjenne siste referat

Noen innspill som ble korrigert i møtet.

Decision
62/21-22  Referatet ble godkjent uten ytterligere kommentarer.

2.    63/21-22 Status politattester
Status ved administrasjonen

Totalt antall trenere som skal leverer attest:295
Antall ikke levert totalt 75

• Håndball 28
• Fotball 26 (de fleste er helt nye trenere som venter på attesten)
• Basket 3
• Turn 17
• Boksing 1

Noen forutsentninger;

• Noen av trenerne kan være trener i flere idretter. I oppsettet er disse kun
oppført 1 gang

• Trenere som kun har lag/utøvere over 18 år er ikke med på listen.
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Det jobbes med å få definert roller på alle oppføringer i Rubic (ny funksjon). Dette vil bl.a. gjøre at
vi kan ta ut rapporter på tvers av idrettene og dermed få ett mer korrekt totaltall hvor det tas
høyde for trenere som er med i flere idretter.

Tiltak

63/21-22  Oppdatering av Klubbhåndboken (Alt om Klubben)

25.02.2022 Dan

63/21-22  Sende oppdaterte lister pr. idrett til Hovedutvalgene (Irene)

23.02.2022 Dan

63/21-22  Tilbakemelding tiltak/oppfølging/status på trenere uten politiattest

09.03.2022 Susanne Johnsen

63/21-22  Tilbakemelding tiltak/oppfølging/status på trenere uten politiattest

09.03.2022 Siv Carlsen

63/21-22  Tilbakemelding tiltak/oppfølging/status på trenere uten politiattest

09.03.2022 Gunn Mari Høyem

63/21-22  Tilbakemelding tiltak/oppfølging/status på trenere uten politiattest

09.03.2022 Leder Friidrett

Decision
63/21-22  Irene sender lister til lederne av Hovedutvalgene for videre oppfølging.

63/21-22  Rutiner og Klubbhåndboken oppdateres; Alle trenere i SSK skal levere
politiattest uavhengig av utøvernes alder.

3.    64/21-22 Organisering av sponsorarbeidet
Ole innleder. Behov for koordinering? Status idrettene.

Fotballgruppen har jobbet noen år med sponsorarbeid og begynner og får dette godt til med ett
budsjett i 2022 på 900.000,-.
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Håndballgruppen har forsøkt på liknende tidligere år men dette har så langt ikke gitt resultater.
Det satses påny i 2022 med et sponsorbudsjett på 150.000,-
I 2022 vil også turn starte opp med eget sponsorarbeid - budsjett på 100.000,-

Sponsorarbeidet koordineres av DL. Siden det nå er flere idretter som ønsker å gjøre noe på
området så er det nødvendig å organisere arbeidet noe mer formelt med bl.a. faste møteplasser.

Tiltak

64/21-22  Sende kontaktinformasjon til DL for gruppens nye sponsoransvarlige

12.04.2022 Siv Carlsen

64/21-22  Sende kontaktinformasjon til DL for gruppens nye sponsoransvarlige

12.04.2022 Gunn Mari Høyem

Decision
64/22  Når håndball og turn har fått dedikerte personer til sponsorarbeidet vil Olav
(fotball) kalle inn til felles arbeidsmøter èn gang i måneden.

4.    65/21-22 Status økonomi og budsjett

Regnskap; Foreløpig resultat for januar ble presentert på nytt format (se vedlegg). 
Pga. årsoppgjør og sykdom gjenstår det fortsatt litt på januar-regnskapet. 
OBS! Prognosene i presentasjonen er ikke riktig siden budsjettet ikke er periodisert ennå.

Årsregnskap; Regnskap for 2021 er sendt til revisjon med de justeringer som ble vedtatt på siste
styremøte.

Budsjett; Med unntak av boksing og basketball så er budsjett for 2022 ferdig uten endringer fra
siste styremøte. Budsjettet er svært stramt, og det er en rekke usikre faktorer som bl.a.
kompensasjon for båtmessen, høye forventninger til sponsorinntekter m.m.
Alle avdelinger og Hovedutvalg må snarest sørge for periodisering av budsjettet (se vedlegg)

Kompensasjon: I november ble sendt søknad til kommunen om kompensasjon for tapte
inntekter som følge av vaksinering i Sotra Arena.
Vaksineringen i Sotra Arena har gått kraftig utover klubbens inntekter, i motsetning til andre
idrettslag som har tilhold andre steder i kommunen.

3/6



Sotra Sportsklubb er helt avhengig av inntektene for å kunne drifte kommunens største
idrettsanlegg - på vegne av kommunen og kommunens innbyggere.

Saken ble behandlet i Formannskapet 16.02. men ble sendt i retur til administrasjonen for videre
utredning. Bl.a. Arbeiderpartiet uttalte seg negativ til en støtte.

Lysene i turveiene er slått av for å spare penger på strømmen. Det må vurderes tilsvarende tiltak
for baner og haller om relativt kort tid.

Tiltak

65/21-22  Periodisering av Hovedutvalgets 2022-budsjett

04.03.2022 Susanne Johnsen

65/21-22  Periodisering av Hovedutvalgets 2022-budsjett

04.03.2022 Siv Carlsen

65/21-22  Periodisering av Hovedutvalgets 2022-budsjett

04.03.2022 Gunn Mari Høyem

65/21-22  Periodisering av Hovedutvalgets 2022-budsjett

04.03.2022 Leder Friidrett

65/21-22  Periodisering av  2022-budsjett - Administrasjon, anlegg m.m.

04.03.2022 Dan

Vedlegg
Nøkkeltallspresentasjon SSK Januar.pptx,  Budsjett 2022 idrett - Periodisering.xlsx

5.    66/21-22 Nytt fra administrasjonen
Herunder status rekruttering leder seksjon sport

• Mye sykdom på kontoret (korona) som gir en del ekstrabelastning - spesielt i
disse tider med årsavslutning, kontingentutsendelse m.m.

• Søknad om kompensasjon fra kommunen – foreløpig utsatt til 16.03
(formannskapet)
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• 24 søkere til stillingen "Leder sport". Etter 2 intervjurunder ledet av Cecilie,
Gunn-Mari og Dan så er det konkludert med aktuell kandidat. 
Styret besluttet å gjennomføre ansettelsen så snart som mulig og med en
oppjustert max-lønn.
(I etterkant av møtet har aktuell kandidat takket nei, og det er besluttet å starte
ny søknadsprosess)

• DL minner om at idrettene må gjøre sine innkjøp etter individuelle behov (ikke
kvantumskjøp) slik at vi ikke blir sittende med flere lager. Det er Kristine som
er klubbens materialforvalter, og alle uttak, trykking og bestillinger skal gjøres
via henne. Det er ikke adgang til klubblageret for noen andre.

• Vi er i gang med oppgradering av Stadion. Gammelt kunstgress blir i disse
dager fjernet og oppstart av fjellsikring vil bli om få dager.
Forventet dato for legging av nytt gress er 1.april og åpning av banen til påske.
Trond Mohn betaler/forskutterer prosjektet slik at det ikke påvirker klubbens
øvrige likviditet.

6.    67/21-22 Status idrettene
Vurderinger

HÅNDBALL: Hadde medlemsmøte 16.02 med litt over 30 fremmøtte. De fleste av de fremmøtte
har verv i klubben fra før. Det er noen som har meldt seg til forskjellige roller i håndballgruppen.
Dette jobbes det videre med.
Alle treninger og kamper er i gang igjen, men pga. mye sykdom så er det mange utsettelser og
avlysninger. Dette gir ekstrabelastning på en del spillere.
Det er satt opp Trener1 og Trener2 kurs.

FOTBALL: Det er nylig arrangert trenerforum i barne- og ungdomsfotball. Nytt Grasrotkurs er satt
opp i mars med opp mot 40 trenere. Fotballgruppen har fått Divisjonsforeningen til å endre på
sine kriterier for støtte til trenere, og åpnet for at det kan søkes om inntil 30.000,- pr. år.
Det jobbes aktivt mot egne juniorspillere for å få disse til å melde seg til Grasrotkurs og dermed
få en intern trenerrekruttering.
Samarbeidet med Telavåg på juniornivå er i gang og fungerer fint.

FRIIDRETT: Det kan se ut for at Øygardsmila er lagt ned. Straumemila blir i tilfelle det eneste
løpet i vår region i 2022. Det jobbes godt med sponsorer.

TURN OG DANS: Fra nyttår er det startet opp en ny gruppe i Apparatturn som ivaretar de som
ikke ønsker satse for fullt. Dette har gruppen så langt lykkes godt med ved at bl.a. en som har
sluttet nå kommer tilbake.
Parkour har slitt med trenere, men med to nye, lærevillige jenter som nye trenere så er tilbudet nå
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på gang.
26.02 arrangeres troppskonkurranse.
Kjører eget "Årsmøte" 9 mars.

7.    68/21-22 HavExpo og Sotra Sportsklubb
Styrets involvering - hvordan skal den være? Klubbens involvering og synlighet. Kan vi koble

arrangementet tettere sammen og vise klubbens logo og eller aktivitet i tilknytning til

arrangementet?

Utsettes til neste møte.

8.    69/21-22 Lønn for daglig leder

9.    70/21-22 Møte mellom styret og kontrollkomiteen 24.02.

Neste møte med kontrollkomiteen blir 24.02.
Agenda:
- Gjennomgang av budsjett.
- Oppdatering av andre saker
- Rutine for oversending av referat fra styremøtene.

10.    71/21-22  Eventuelt

• Oppfølging HU-lag. Dan innkaller Pål og Susanne til møte om dette.
• Styremøte 10.03 og 17.03 - Årsmøte 29.03
• Sak 9/21 "Alle-Med" fondet - behandles i neste møte
• Søknad om støtte til enkeltspillere i forbindelse med deltagelse i nasjonal

serie, håndball - behandles i neste møte
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