
Ekstraordinært Styremøte
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Sted
Sotra Arena

Deltaker
Svein Olav Sørensen (arrangør), Cecilie Dahl, Dan, Gunn Mari Høyem, Marit Bergfjord
Bendiksen, Øystein Bredholt, Simon Østvold, Siv Carlsen, Susanne Johnsen, Tore J Nesse

1.    51/22-23  "Treningslokale" - endret situasjon for- og
prioritering blant unge utfordrer det tradisjonelle idrettslaget
Orientering fra daglig leder til styret. Innledende behandling, tilrettelegging for evt. senere vedtak.

Jf. samme tema på styreseminar høsten 2022.

• Bakgrunn
○ Ungdata fra Øygarden kommune/nasjonalt
○ Øygarden: Vi er betydelig over landssnittet på skjermtid, særlig blant de som bruker aller mest
tid
§ Gutter bruker mer tid enn jenter
○ I Øygarden kommune er svært mange ungdommer ikke aktive i noen organisert fritidsordning:
43% ungdomsskolen og 60% videregående skole
○ Stor oppslutning (54%) av de på videregående trener på treningssenter minst en gang i uken
○ Størst frafall blant jenter i organisert idrett
• Ungdommer i Øygarden ligger over landsgjennomsnittet på psykiske plager
• Ungdommer i Øygarden er under på andelen som har vært med i organisert virksomhet noen
gang
• Jentene er mer utsatt/plaget av psykiske lidelser enn gutter
• Ungdommer kommer primært til idrettsanlegget for (dansk undersøkelse)
○ å ha det gøy (93%)
○ være sammen med venner (81%)
○ for å bli bedre
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Idrettslagets rolle er å bidra forebyggende ved å tilby ulik aktivitet. Studier tyder på at lagidretter
alene ikke lenger er svaret på dette.

1. Skisse med alternative aktiviteter for "organisert individuell aktivitet" ble
presentert, inkludert grovestimater for kostnad/ressursbruk

2. Skisse for mulig lokalitet (leid) i nabolaget til idrettsparken ble presentert,
inkludert grovestimater for investerings- og driftskostnader samt anslag
for driftsinntekter. Inntekter basert på mulige aktiviteter, medlemsmasse
og prising.

3. Saken framlagt slik at 2. skaper et overskudd som muliggjør 1.

Styret kommenterte og diskuterte det framlagte materialet, som ble godt mottatt. Det ble reist en
del spørsmål knyttet til det økonomiske fundamentet og risiko knyttet til dette. Det ble også gjort
innledende bemerkninger knyttet til mulige omdømmemessige konsekvenser av å etablere seg i
segmenter med konkurrerende privat virksomhet i nabolaget. Det ble også diskutert
omfang/betydning av økt arbeidsbelastning (både administrativ og for styret).

Administrasjonen fikk tilbakemelding for godt utført arbeid så langt og ble bedt om å konkretisere
og kvalitetssikre underlaget ytterligere fram mot styremøtet 23. februar. I dette møtet skal
klubben ta stilling til om man vil gå inn på en intensjonsavtale med eier av bygget det kan leies
lokaler i. Etter dette vil det kunne jobbes videre med et mer presist beslutningsunderlag fram mot
inngåelse av en eventuell endelig avtale 2. måneder senere.

Vedlegg
Sotra Sportsklubb Ny idrett 3.pdf

1.1.    Godkjenne referatet

Tiltak

Gokjent

23.02.2023 Cecilie Dahl

Godkjent

23.02.2023 Gunn Mari Høyem
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Godkjent

23.02.2023 Tore J Nesse

Godkjent

23.02.2023 Simon Østvold

Godkjent

23.02.2023 Ole Skjold

Godkjent

23.02.2023 Pal Johannesen

Godkjent

23.02.2023 Jens Otto Krakstad

Godkjent

23.02.2023 Svein Olav Sørensen

3/3


