
Styremøte SSK
18.08.2022 18.30 - 21.00

Sted
Sotra Arena

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

1.    21/22-23 - 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.

2.    22/22-23 - Status økonomi
DAN

Saksunderlag vedlagt

Regnskap pr. 31.07.2022 viser ett overskudd på kr. 1.710.000,- mot budsjettert kr. 784.000,-.
Overskuddet kommer i hovedsak fra HavExpo som ga ca. 300.000,- over budsjett. 1 mill skal
etter tidligere vedtak settes av til 2023.
Det er i hovedsak driftsenhetene som gi overskuddet. De tre store idrettene er i dag i minus.
Dette blir fulgt opp i ledermøte 1.september.
Likviditeten i klubben er god.

Vedlegg
Økonomirapport pr juli 2022.xlsx,  Nøkkeltallspresentasjon SSK August 2022.pptx

1/7



3.    23/22-23 - Status administrasjon
DAN

Ny stadion
• Ca 2 uker bak skjema
• Ferdig medio November
• Det er valgt å borre to energibrønner som erstatter luft-til-vann løsningen.
• Banen blir den første i vårt anlegg med vanningsanlegg, noe som gir en bedre spillekvalitet i
kamp og mindre slitasje på banen.
• Innbytterbenker med mediehus i 2.etg. 
• Kalkulert kostnad; 11,7 mill

Nytt mellombygg
• Brannkonseptet i Sotra Arena og Fotballhallen gjør at det er utfordringer med å bygge sammen
byggene.
• FireSafe tror de har løsningen
• Løsningen utredes sammen med aktitekt Longva for å finne bade de tekniske og praktiske
løsningene.
• Forventet avklaring medio September
• Politisk behandling i okt./nov.

Ny rundkjøring
• Kommunen har fortsatt ikke avklart endelig utforming i den delen av rundkjøringen som berører
sandhåndballbanene, parkeringsplassen ved Sotra Arena og kjøremønster til turnhallen.
• Det er sendt ett innspill fra klubben vedr. planlagt kjøremønster foran Sotra Arena. Sotra SK
mener det må settes av mer tid til fotgjengere og syklister, og at biltrafikken med kommunens
løsning kommer altfor tett opp til hallens inngangsparti. 
SSK har i dialog med kommunen formidlet at klubben ønsker å finne løsninger som tar hensyn til
at vi får beholde Beachbanene, evt finne alternativer for disse2

ANNET
• Det blir ny vaksineringsrunde i Sotra Arena i uke 36 – totalt 4 dager inkl. rigg.
• Leder Sport – Daniell Helleren, begynner i sin stilling 1.september.
• OTD arrangeres 19. til 20. oktober og arrangeres i Sotra Arena og fotballhallen.
• Bilmessen arrangeres 11.-13. november i de samme 2 hallene.
• Henriette Oppheim er ansatt i en midlertidig stilling fram til nyttår innen messearrangementer.
• Det jobbes med en ny struktur for kafè-driften for bl.a. å få en bedre løsning på samkjøring med
idrettsgruppene under deres arrangementer.
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4.    24/22-23 - Status idrett
Info om status. Vurdere behov for egne saker.

TURN v/Gunn Mari
Ny landslagsgymnast i Tropp – Karina Lokøy.
Hovedutvalget jobber i hovedsak med en ny struktur. Det er vanskelig for dagens utvalg å betjene
medlemmene på en god måte.

HÅNDBALL v/Siv
Det er også i håndball vanskelig å nå over alle oppgavene. 
Lederhåndball har brukt mye tid på økonomi.
Sportslig utvalg er kommet i gang med sitt arbeid, så i ukene fremover skjer det mye rundt
oppstart og rekruttering.
Medlemsantallet har gått noe ned, noe som gjør at håndballen har fått mindre treningstid.
Arrangementsutvalget er godt i gang og planlegger mange arrangementer i tiden fremover.

FOTBALL v/Susanne
Trond Mohn Sommerakademi ble gjennomført i sommer som eneste klubb i Øygarden. 200 barn
fikk plass, og vi ser at vi neste gang kan utvide mht. banekapasitet.
Denne er Tine fotballskole gjennomført med ca. 100 barn.
Prosjekt; Få flere unge til å bli trenere.
«Sotraskolen»; Dommerkurs, trenerkurs m.m.
Det meste har startet opp etter ferien, noe som også har innbefattet omorganisering av trenere
m.m.
Hovedutvalget har begynt arbeidet rundt kontrakter som går ut 31.12.2022

 
BOKSING
Mangler de gode treningsfasilitetene etter at deler av bokserommet ble bygget om til klasserom.
Bokserne oppfordres til å benytte Aktivitetsrommet i Sotra Arena. Eller jobbes det også fortsatt
med det nye «mellombygget».

BASKET
God rekruttering, men gruppen har mistet viktig treningstid. Dette skyldes i hovedsak ett lavt
medlemstall, men det jobbes bl.a. i administrasjonen med saken.
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5.    25/22-23 Organisering av SSK - skille idrett og messedrift
Dan

saken er utsatt til neste møte i påvente av avklaringer fra revisor

6.    26/22-23 - Status organisasjonsutvikling

6.1.    Status organisering av sponsorabeid
Olav Sanden

jf. sak 7/22-23

Olav Sanden har de 2 siste årene jobbet som fotballens markedsansvarlige og gjennom dette
arbeidet opparbeidet seg en erfaring som frivillig sponsoransvarlig.
Styret fikk presentert Olav sine tanker, erfaringer og innspill til det videre markedsarbeidet og ikke
minst organisering av arbeidet.

Ett av hovedmålene i en ny struktur er å skille sponsorarbeidet mot toppsatsingen og bredden.

Decision
26/22-23  Hovedstyret er positiv til at Olav Sanden tar ansvar for klubbens samlede
sponsorarbeid. Styret vil følge saken videre for å finne den beste strukturen og
arbeidsformen sammen med Olav. Idrettsgruppene opprettholder sitt sponsorarbeid
som planlagt for 2022.

6.2.    Status HU-lag
Pål, SIV..

Jf. utsettelse fra møte 17. mars og 22. juni

Fokus på tilskudd, budsjett og kontrakter

Det forelå ikke noen oversikt til møtet. Det planlegges ett nytt møte i gruppen for å avklare;
- Trenere m/kontrakter og lønn.
- Tilskudd og/eller støtte fra kommunen.
- Tilskudd støtte fra andre.

6.3.    Status arbeid turn & dans - videre planer
CECILIE/OLE/GMH

jf. sak 7/22-23.
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Saken utsettes til neste møte grunnet tidsknapphet

6.4.    Godkjenne hovedutvalg håndball
SØ

Saken utsettes til Leder håndball er tilbake - evnt. at det sendes ut en oversikt via Teams.

6.5.    Streaming av idrettsaktiviteter - etterlevelse
Cecilie

Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten

Onsdag 22. juni trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter
vedtak fattet av idrettsstyret.
Retningslinjene er etablert som følge av et uttalt ønske fra idretten og flere andre aktører i
samfunnet om en tilstramning av dagens praksis, der en ser at barn og unge i stadig større
utstrekning eksponeres for ukontrollert filming og distribusjon, langt ned i aldersgrupper.
Det er viktig å sikre at strømmingen skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning, særlig
personvernregelverket som stiller strenge krav til hvordan personvernet skal ivaretas, og som
utløser en rekke rettigheter hos den enkelte. Særlig viktig er det å ivareta barn og unge med
beskyttelsesbehov, og ellers bidra med tiltak som kan redusere risikoen for uheldige
konsekvenser ved at barn og unge eksponeres i sårbare situasjoner.
Retningslinjene er ment å gi et tydelig og restriktivt rammeverk med det mål å få strømming av
barne- og ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former, og å redusere ulovlig filming og
distribusjon.
De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:
Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom
det deltar utøvere under fylte 13 år.
Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som også
hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og
andre åpne kanaler.
Veileder og ytterligere informasjonsmateriell skal ferdigstilles og bidra til bevisstgjøring og
implementering av retningslinjene. Det vil videre etableres egne prosesser for barns beste
vurdering og medvirkning, og det vil bli lagt en plan for distribusjon og oppfølging av dette mot
idrettslag og særforbund.
Retningslinjene vil følges opp med en evaluering i løpet av våren 2023, der erfaringer som er
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ervervet og behov for eventuelle justeringer vil iverksettes.

Saken utsettes til neste møte grunnet tidsknapphet.

6.6.    Strategisamling - program
DAN/SOS/Cecilie/Ole

Fastsette dato. Ansvar fordelt i forrige møte.

Vedlegg
Styreseminar 20-21 august 2022.pptx

7.    27/22-23 - Eventuelt
Alle:

Sak på kommende styremøte 22/9: Status/planer/aktiviteter på tildelte ansvarsområder for styrets

medlemmer, jf. styremøte 21. april 2022:

Hovedstyrets roller 2022/2023

Økonomigruppe: Svein Olav, Cecilie, Jan og Dan.

Politattestansvarlig: Ole og Irene.

Kvalitetsklubbansvarlig: Siv og Ronny.

Rekrutteringsansvarlig: Pål og Tore Jarl

Arrangementsansvarlig: Cecilie og Ole

Ansvarlig barneidrett: Tore Jarl.

Fairplay-ansvarlig: Cecilie

Alle med fond: Forslag: Jan, Susanne, Gunn Mari og Siv

Tilrettelagte lag: Siv, Pål og Jan

Implementering strategi: Svein Olav og Ole.

8.    Godkjenning av referat
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Tiltak

Godkjenne referat - Styremøte 18.08.2022

26.08.2022 Svein Olav Sørensen

Godkjenne referat - Styremøte 18.08.2022

26.08.2022 Cecilie Dahl

Godkjenne referat - Styremøte 18.08.2022

26.08.2022 Gunn Mari Høyem

Godkjenne referat - Styremøte 18.08.2022

26.08.2022 Jan Eide

Godkjenne referat - Styremøte 18.08.2022

26.08.2022 Susanne Johnsen

Godkjenne referat - Styremøte 18.08.2022

26.08.2022 Ole Skjold

Godkjenne referat - Styremøte 18.08.2022

26.08.2022 Siv Carlsen

Godkjenne referat - Styremøte 18.08.2022

26.08.2022 Jens Otto Krakstad
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