
 

Protokoll fra Styremøte – Idrettsrådet i Askøy (IRA) 
 

Møtenummer: 1/2022 

Dato: 28.11.2022 Kl.: 18:00-20:00 Sted: Askøy Forum  

 

Til stede: Kristin Stølen, Sverre Jokstad, Elin Haug, Christian Rosvoll, Øyvind Tumyr, Marianne Steen, 

Jan Erik Mikkelsen, Janet Telle 

Frafall: Gisle Snippen 

Møtereferent: Janet Telle 

 

SAKSLISTE 
Orienteringssaker: 

 O-Sak 1: Kristin Stølen ønsker velkommen til nytt styre. Ønske om å gjenåpne hjemmesiden, 

eies av IRA. Øyvind Tumyr vil undersøke dette nærmere. IRA er enige om at Facebook siden 

er en god kanal for å nå ut til brukerne i kommunen. Ønsker at dette blir en felles plass for å 

publisere det som skjer innen idretten på Askøy. IRA ser det som viktig og riktig at vi blir en 

mer synlig organisasjon. Ønsker å møte idretten, besøke anlegg for å få en forståelse og 

bedre oversikt over idrettslag og anleggene i kommunen.  

 

 O-Sak 2: Orientering fra Sverre Jokstad, Askøy kommune. IRA er et fellesorgan for all 

idretten i Askøy kommune og skal jobbe for å styrke idretten og være en god 

samarbeidspartner mellom lagene og kommunen. Det ble bla. sendt ut en oversikt over 

anlegg som har fått spillemidler, og utover spillemidler gis det også kommunal medvirkning 

til lagene. Midler fra kommunen/politisk bestemt i budsjettet årlig, for 2022 var summen 

600 000 kr til fordeling. Askøy kommune har egen side hvor det kan søkes om ulike 

tilskuddsordninger. Tilskuddene er politisk initierte og fastsettes i budsjettet i desember årlig 

med virkning fra 01.01 påfølgende år.  Idrettslagene må selv finansiere sine planer, deretter 

søke om få tilskudd. Disse tilskuddene behandles av rådgiver idrett og nærmiljø, IRA setter 

opp retningslinjer for vekting av tildeling. Det ble også presentert de ulike gruppene som IRA 

skal ha representanter i.  

 

- Prioriteringskomiteen: Møtefrekvens 2-4 møter i året, velges 2 

representanter fra IRA. Prioriteringskomiteens mandat er å innstille til 

«Utvalg for oppvekst og levevilkår», prioritere anlegg i samarbeid med 

søknad om spillemidler i forhold til årets budsjettbevilgninger.  



 
- Styret i Askøyhallene: Møtefrekvens 1 gang i måneden. Idrettsrådet har 

fast plass i styret, velges en representant og en vara. Askøyhallene har 

ansvar for drift av Askøy Forum, Askøyhallene og Askøy Terapibad.  

 

- Styret i Ravnanger Idrettspark: Møtefrekvens 1 gang pr år. Ledes av 

rådgiver idrett i fagenhet Kultur Idrett og Næring. Aktører fra Ask 

friidrett, Fenring IL og Askøy IL. 

 

- Brukergruppen til Myrane Idrettshus (MIS): Møtefrekvens hver 14 dag. 

Idrettsrådet har plass i gruppen.  

 

 

Vedtakssaker: 

 V-Sak-1: Valg av representanter til styret i Askøyhallene, prioriteringskomiteen, Ravnanger 

banestyre og MIS. 

- Askøyhallene: Jan Erik Mikkelsen – Vara: Janet Telle 

- Prioriteringskomiteen: Jan Erik Mikkelsen og Kristin Stølen 

- Ravnanger Banestyre: Elin Haug 

- MIS: Øyvind Tumyr. Christian Rosvoll bistår. 

 

 V-Sak-2: Seminar. Planlegges seminar for alle idrettene 17-18.mars 2023. Seminaret 

planlegges av 4 idrettsråd, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden. Første år flere IRA 

samarbeider om et slikt arrangement. Program er klart, men det er behov for representanter 

fra IRA til planleggingskomiteen. Kristin Stølen, Elin Haug og Janet Telle velges fra IRA til å 

bidra i planleggingen.  

 

 V-Sak-3: Kommentar til høring Prioriteringskomiteen. Det er kommet forslag om å evaluere 

ordningen med prioriteringskomiteen. Bakgrunnen for dette er at komiteen ikke ser det 

hensiktsmessig i forhold til informasjonsflyten i UOL og antall saker som er kommet inn. IRA 

ønsker å opprettholde dette fora, og Christian Rossvoll lager et høringsnotat på vegne av IRA 

snarest og innen 01.desember.  

 

 V-Sak-4: Regnskap og utbetalinger til tidligere representanter i IRA. Kommet krav om 

utbetalinger fra tidligere representanter på blant annet styremøter, møter, tapt arbeidstid 

ol. Det er uklart hvor utbetalinger om dette er hjemlet og Kristin Stølen vil be om nødvendig 

dokumentasjon før slike utbetalinger kan finne sted. Denne dokumentasjonen må også 

inneholde vedtaksdato. Kontrollutvalget kobles inn.  

 

Sakene Arbeidsplan og Møtedatoer ble det ikke tid til å gjennomgå, og vil bli overført til neste møte. 

Neste møte finner sted 07.desember kl. 18:00 

 


