
Styremøte SSK
17.11.2022 18.30 - 21.00

Sted
Sotra arena, 3. etg.

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

1.    38/22-23 - Status økonomi
Regnskap 31/10 og prognose 2022, Dan -  Lisbeth deltar

Status budsjett 2023, Dan

Lisbeth gjennomgikk status for regnskap og prognose etter oktober. Se vedlegg. Status budsjett
2023 ble ikke behandlet,. Frist for innspill fra hovedutvalgene gitt på forrige styremøte, ble
gjentatt.

Prognosen viser at 
- idretten går 5176 kr i pluss.
- arr. går 299 750 kr i minus. Administrasjonen forventer at arrangement går i null.
- klubbbutikk går 171 412 kr i minus. Administrasjonen forventer at denne vil gå i pluss, da
regninger skal viderefaktureres.

Samlet prognose viser nå et minus på 291 922 kr, men administrasjonen forventer et resultat
som vil gå i pluss. Avsetning til 2023 inngår i prognosen, som sist. Forrige prognose viste 650
000 i pluss. Regnskap pr oktober viser 815 353 kr i pluss.

Styret diskuterte utfordringer med styring og beslutninger knyttet til store bevegelser i prognosen
og informasjon som ikke er innarbeidet.

Decision
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Styret ønsker en oppdatert prognose innen en uke, som uttrykker administrasjonens
beste estimat for årets resultat. Til neste år ønsker styret at regnskap for 2022 for
aktuell periode er med på oversikten som blir gjennomgått på styremøte.

Vedlegg
Økonomirapport pr oktober.xlsx

2.    39/22-23 - Status administrasjon
Dan - Aktuelle saker

Daglig leder var ikke tilstede, så saken ble ikke behandlet.

3.    40/22-23 - Status idrett
Hovedutvalgsledere - info om status for egen gruppe. Vurdere behov for egne saker.

Alle gruppene gir tilbakemelding på at de sliter med å få nok frivillige.
Hovedutvalgslederne savner ledermøtene, og ønsker disse igjen.

Håndball v/Simon: Alt Ok, Budsjettarbeid i fokus fra håndballgruppen. 

Turn og dans v/Gunn Mari:
Sesongen nærmer seg slutten. Tropp Jr reiser på TeamgymNM, helgen 26.-27. November
flere utøvere fra Turn Kvinner representerer Vestland Gynmastikk og Turnkrets sitt lag i
Norgesfinalen 26.-27. Novebner. 
Sotra SK Turn og Das arrangerer Gym for life Vestand (Danseshow) søndag 27. November
i Sotra Arena. 
Juleshow 2022 er søndag 4. Desmber, og da tar de fleste ferie. 
Planleggingen for neste sesong er godt i gang, har litt utfordring med for få trenere, men
er positiv på at det løser seg. Flere av våre utøvere har søkt. Noen fra høstsesongen får
ikke fornyet tillitt, da det har vært noen dumme eposider. 
Turn og Dans er i gang med en salgsdugnad. Responsen er god, og vi er spente på
resultat av den. Det kommer midt i desember. 
Fortsatt få frivillige, men opplever en positiv trend når det gjelder foreldrekontakter, og
håper på mange engasjerte i alle verv i 2023. 
Sportsplanen er godt i gang, takket være ny leder sport. Leder Turn og Dans føler
samarbeidet er godt. 
Begynt å se på utkast til neste års budsjett, men ikke levert noe. Kommer innen utgangen
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av uke 47

Fotball v/Susanne:
Har begynt signering av kontrakter i ungdomsfotball. Skal ha bedriftscup i helgen og Coop
Knøttecup i desember. Jobber med å få inn flere til Sportslig Utvalg Ungdom.
Budsjettarbeid i fokus fra fotballgruppen. 

Referater fra utvalgsmøtene;
Fotball; Oppdatert
Håndball; Siste referat er fra mars 2021
Turn; Siste referat er fra august 2021
Ingen referater fra de andre idrettene

Decision
Referater gjennomgås og sendes adm. for publisering.

4.    41/22-23 - Status organisasjonsutvikling

4.1.    Status etablering valgkomité
SOS

Valgkomite består av Bente Angeltveit, Per Helge Marthinsen og Thor Fredrik Friis. 
De har hatt møte med forrige valgkomite, og har fått overlevert informasjon. De har også fått
informasjon om kurs fra NIF om valgkomitearbeid.

4.2.    Strategisamling 12-13 november - oppfølging etter samlingen
SOS

Decision
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1. Revisjon/sluttføre påbegynt arbeid knyttet til gjeldende strategiplan Ansvar: Dan,
Cecilie og SOS. Frist: 15. desember    2. Sammenfatte og foreslå
prioritering/videreføring av forslag knyttet til SSK i mitt hjerte (frivillighet) Ansvar:
Cecilie og SOS. Frist: 15. desember                                                                            3.
Utkast til ny strategiplan basert på 1, 2 samt fremlagt materiale og diskusjoner i
samlingen. Ansvar: Dan, Cecilie, Ole og SOS. Frist: 15.
januar                                                                    4. Filmsnutter med styrets
medlemmer om årsaker til at vi er frivillige Ansvar: Jan (alle). Frist 15. desember

4.3.    Status idrettsskolen -
Vi har mottatt tilbakemeldinger som krever oppfølging. Tore Jarl og Pål orienterer om status og

foreløpige planer for oppfølging.

Organisering og gjennomføring av idrettsskole skal evalueres når den er ferdig.

Decision
Pål og Tore Jarl svarer på henvendelse innen mandag 21.11.

5.    42/22-23 Eventuelt

Markedsarbeid 2023

Hovedutvalg fotball har sendt inn et forslag på organisering av markedsarbeid for 2023. Saken vil
bli behandlet på neste styremøte.

6.    
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