
Styremøte SSK
19.05.2022 18.30 - 21.00

Sted
Sotra Arena, møterom 3. etg.

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

1.    10/22-23 - Oppfølging referatrutine
SOS

Teams tas i bruk til endringer før godkjenning av referat. Godkjenning gjøres som tidligere vedtatt

i møtereferatet/oppgave; utkast distribuert innen 1 uke, godkjenning innen uken etter.

Siste styrereferat var godkjent i henhold til de nye rutinene.

2.    11/22-23 - Status økonomi
DAN

Regnskap pr april. Prognose 2022

Regnskap pr. april ble sendt ut i forkant av møtet.
Resultatet er pr. april over budsjett, mens prognosene viser ett resultat som er ca. 250.000,-
lavere enn budsjettert.

Se nøkkeltall i vedlagt rapport

Periodisering av både budsjett og regnskap gir ett usikkerhetsmoment, noe som gjør at styret
anser prognosen som akseptabel.

Likviditeten til klubben er god, men prognosen viser en sommer som gjør at reserve-kapitalen må
brukes/lånes av.
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Skatteetaten mener fortsatt at deler av stimuleringsmidlene under pandemien er skattepliktig. Det
jobbes videre med å fremme klubbens synspunkter, og det er avtalt møte med advokat for å
utrede saken.

Vedlegg
Nøkkeltallspresentasjon SSK April.pptx

3.    12/22-23 - Status administrasjon
DAN

Leder sport. HavExpo. Anlegg. Rundkjøring m.m.

Vaktavtalen Sotra Arena
Etter oppsigelsen av vaktavtalen fra kommunen i 2020 har det vært mye "frem og tilbake".
Midlertidige avtaler er signert og den siste går ut 31.12.2022.
Konklusjonen nå er at kommunen legger avtalen ut på anbud (doffin) i løpet av sommeren.
Daglig leder uttrykte stor tro på at SSK vil vinne anbudet og dermed få videreført vaktavtalen.

Nedgang i rapportert medlemstall
De innrapporterte medlemstallene pr. 31.12.2021 viser en nedgang på 427 medlemmer. Dette
skyldes i hovedsak at innrapportering gjelder medlemmer som har betalt kontingenten, og som
følge av pandemien, nedsteging og vasinering i Sotra Arena så har vi flere medlemmer som ikke
har betalt kontingenten enn det som er normalt.
Dette vil etter all sannsynlighet påvirke LAM midlene til høsten. (se vedlegg)

HavExpo
Tilbakemeldingene fra utstillere og besøkende på HavExpo er veldig god. Vi må kunne
karakterisere messen som vellykket. (se vedlegg)

Leder Sport
2. gangs intervjuer i runde 2 er i gang. Det er 2 kandidater med videre fra 1.runde, og i tillegg er
det 2 aktuelle kandidater fra 2.runde.

Håndballskole i høstferien
Trond Mohn Sommerakademi (fotball) har blitt en stor suksess. Sommerakademiet går over 3
dager og inneholder instruktører, mat og utstyr. Kostnad; 300,- pr. utøver. Trond Mohn betaler ca.
500,- pr. utøver. 
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Sotra Sportsklubb har foreslått overfor Trond Mohn å etablere en tilsvarende aktivitet i håndball i
høstferien. Trond er positiv, og planleggingen er i gang.

Nytt samarbeid med Helse Bergen og Idrett Bergen Sør
Helse Bergen ønsker å opprette ett samarbeid med Sotra Sportsklubb for tilrettelegge for
pasienter i aldersgruppen 12-17 år som trenger idretten som virkemiddel for å bli frisk.
Helse Bergen har fra før ett samarbeid med Idrett Bergen Sør.
Det er avtalt møte 31.05 for videre avklaring. Sotra Sportsklubb har i utgangspunktet sagt seg
positiv til å være med.

Vedlegg
Styremøte mai 2022.pptx

4.    13/22-23 - Status idrett
Kort info om status. Vurdere behov for egne saker.

FOTBALL: Det er inngått samarbeid med Telavåg IL. Samarbeidet er annonsert i dag, og
omfatter spillerutvikling, trenersamarbeid m.m.
Trond Mohn Sommerakademi; 160 påmeldte, noe som krever en god del instruktører. Det jobbes
godt med dette.

TURN: 2 hovedtrenere har sluttet (de har flyttet tilbake til Romania). Det jobbes med å rekruttere
ny(e) trenere.

HÅNDBALL: Med ny leder og nytt styre så jobbes det først og fremst med å sette seg inn i
systemer og rutiner. Mye begynner å komme på plass.
Det samarbeides med Bergen håndball vedr. utlån/utplassering av spillere slik at Sotra SK
spillere kan få erfaring på høyere nivå.

BASKETBALL: 2 trenere som i dag jobber på ungdom- og barnebasket. Gruppen jobber med
rekruttering.

5.    14/22-23 - Status organisasjonsutvikling
SOS

Kort info om status - prinsippielle beslutninger forberedes som egen sak
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Årsmøte i Øygarden idrettsråd
Svein Olav deltok på årsmøtet til Idrettsrådet. Det var lite nytt å rapportere....

Planlagt møte med Høyres programkomité.
Svein Olav, Cecilie og Dan gjennomfører møte med Høyres programkomitè mandag 23.05. Det
er gjort en del forarbeid for å kunne gi gode innspill til partiets program.

Organisering idrett/øvrig virksomhet.
Det er tidligere annonsert at det vil komme en sak med utredning vedr. opprettelse av eget
selskap for messer. Saken har endret litt karakter bl.a. som følge av HavExpo og vil derfor bli
utredet videre av styreleder, nestleder og daglig leder, og presenteres for styret etter
sommerferien.

5.1.    Tilrettelagte lag
SIV

Jf. utsettelse fra møte 17. mars

(Se vedlegg)

Tiltak

14/22-23; Tilskudd fra kommunen til klubbens tilrettelagte lag må sjekkes.

22.06.2022 Pal Johannesen

Vedlegg
Tilrettelagte lag - SSK.pptx

5.2.    Sotra Sportsklubbdagen
PÅL

Pål informerte om status for Sotra Sportsklubbdagen som arrangeres kommende søndag.
Boksing og basketball er dessverre ikke med. Friidrett arrangerer Straumemila.

Det blir spennende å se hvor mange som kommer.

5.3.    Arbeid turn & dans
CECILIE/OLE/GMH

jf. sak 7/22-23.
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Ole og Cecilie skal delta på møte med hovedutvalget for turn & dans. Målsettingen er å sikre en
felles forståelse for hvordan klubben er organisert og hvordan driften gjennomføres.

5.4.    Organisering av sponsorabeid
SOS/SØ/GMH

jf. sak 7/22-23

Jan Otto Halseth (turn) og Rune Lindgren (håndball) er valgt som sponsoransvarlige for
gruppene. Fra før er Olav Sanden i gang med sponsorarbeidet på vegne av fotballgruppen.
Olav er tidligere valgt som koordinator for idrettenes sponsorarbeid.

Tiltak

14/22-23  Det kalles inn til møte med de sponsoransvarlige i gruppene

26.05.2022 Simon Østvold

Media Gruppen skal finne dato for møte.
Olav er på saken.

5.5.    Godkjenne hovedutvalg T&D, håndball og fotball
SJ/SØ/GMH

Status Hovedutvalgene:

HÅNDBALL
Leder: Simon Østvold

Nestleder : Siv Carlsen

Økonomi: Simon

Arrangement: Stian Mikkelborg

Marked: Rune Lindgren

Dommer: Stian

Mikkelborg

Materialforvalter: Remi Karlsen

Sportslig leder:

Rekruttering:

TURN & DANS
Leder: Gunn Mari Høyem
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Nestleder: Ronny Davidsen

Sekretær, Hall og materialforvalter: Eirik Løvaas

Økonomi: Lejla Tipura

Arrangementsansvarlig: Henry Bårdsen

Styremedlem og Sponsoransvarlig: Jan Otto Halseth

Trenerepresentant: Emilie Hauge

Ungdomsrepresentant: Mira Askeland

Sportslig leder Cate Norheim har møte og talerett

FOTBALL
(se vedlegg)

Decision
14.22-23   Hovedstyret godkjenner sammensetting av Hovedutvalgene i turn, fotball
og håndball. Håndballgruppen har fullmakt til å fortsette rekrutteringsarbeidet for å
fylle opp åpne poster i tillegg til en bedre kjønnsfordeling.

Vedlegg
Hovedutvalg Fotball med grupper.xlsx

5.6.    Strategisamling
SOS

Fastsette dato. Ansvar fordelt i forrige møte.

Det inviteres til styresamling 20. til 21. august. Agenda m.m .blir sendt ut senere.

Tiltak

14/22-23  Booke sted/møterom for styreseminar 20-21. august

26.05.2022 Dan

6.    15/22-23 - Eventuelt
Cecilie

Ukraina, flyktninger - støtteordninger.

Øygarden kommune har akuttmottak av flyktninger fra Ukraina på Nautnes. Kommunen ønsker
innspill fra frivillige organisasjoner om hvilke aktiviteter vi kan tilby.
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Sotra Sportsklubb har kjøring hver dag til/fra skoler og barnehage og har derfor opprettet en god
kontakt med mottaket og har allerede deltatt på en del aktiviteter.

Vestland idrettskrets tilbyr trenerkurs for de som eventuelt tar imot utøvere fra Ukraina.

6.1.    Kvalitetsklubb- rekruttering
Rekruttering er et viktig tema og bør være høyt prioritert i hver klubb. Tirsdag 7. juni inviterer NFF

til digitalt treff hvor dette er tema. Fagmøte har som intensjon å styrke rekrutteringen til fotballen i

alle klubber. 

Møtet foregår på Microsoft Teams fra klokken 18.00 til 19.30.

7.    Godkjenning av referat

Tiltak

Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

Ikke oppgitt Svein Olav Sørensen

Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

Ikke oppgitt Cecilie Dahl

Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

Ikke oppgitt Gunn Mari Høyem

Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

Ikke oppgitt Simon Østvold

Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

Ikke oppgitt Susanne Johnsen

Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

Ikke oppgitt Pal Johannesen

Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

Ikke oppgitt Siv Carlsen
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Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

Ikke oppgitt Tore J Nesse

Godkjenne referat - Styremøte 19.05.2022

06.06.2022 Jens Otto Krakstad

7.1.    
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