
 

Protokoll fra Styremøte – Idrettsrådet i Askøy (IRA) 
 

Møtenummer: 2/2022 

Dato: 07.12.2022 Kl.: 18:00-19:00 Sted: Askøy Forum pluss noen deltagere teams 

 

Til stede: Kristin Stølen, Christian Rosvoll(teams), Øyvind Tumyr(teams), Jan Erik Mikkelsen, Gisle 

Snippen 

Frafall: Elin Haug, Marianne Steen, Janet Telle 

Møtereferent: Jan Erik Mikkelsen 

 

SAKSLISTE 
 

 Sak 1: Referat forrige møte 28.11.2022 

Referat godkjent. 

 

 Sak 2: Utbetalinger til tidligere styrerepresentanter IRA 

Kontrollutvalgets ( KU ) sin innstilling i denne saken blir retningsførende og styremøtet 

anbefaler enstemmig KU sin innstilling. Leder orienterer berørte parter via epost hvor 

innstilling fra KU legges ved. Leder sørger for utbetalinger av det som pr dags dato er 

godkjent.  

 

 Sak 3 : Nettside 

Nettside for IRA er bestilt av Øyvind Tumyr . Har foreløpig ikke fått admin-tilgang. 

Følges opp fortløpende. 

 

 Sak 4 : Stafett for livet Askøy 

Forslag fra leder om IRA kan tenkes å ha eget lag til arrangementet. Styremøtet stiller seg 

utelukkende positiv til dette og tanken er å spre dette ut til lag på øyen slik at flere kan være 

med sammen med IRA. Leder melder på lag fra IRA. 

 

 Sak 5 : Sentrale arbeidsoppgaver for IRA før neste ordinære årsmøte ? 

Leder sendt epost angående kommunal medvirkning til sentrale aktører den 06.12.2022. Ble 

gjort nå grunnet kort tid før budsjettforhandlinger. 

- Hvordan har utvikling vært de siste år rundt kommunale utbetalinger til idretten? 

- Vinter / vår 2023 bør det prioriteres å jobbe mot budsjett 2024 med tanke på idrettens 

behov. 



 
- Politisk paneldebatt i regi av IRA bør vurderes. Mest hensiktsmessig rundt Februar 2023 

og aktuelle temaer må diskuteres på neste styremøte. 

- Gruppemøter for de politiske partier på Askøy kan være en god arena for å fremme IRA 

og dets saker. 

 

 Sak 6 : Innkomne saker / annet  

Øyvind Tumyr gir styret i IRA en oppdatering rundt brukergruppen Myrane ( MIS ) på neste 

styremøte , han er godt i gang. 

Til neste styremøte inviteres Anne Kristin Aas fra Vestland idrettskrets for å bistå og rådgi 

oss i forhold til videre arbeidsoppgaver. 

Alle referater /protokoller fra IRA skal være offentlige og MÅ lagres i pdf-format med enten 

passordbeskyttelse eller skrivebeskyttelse. 

Leder kontakter tidligere styrerepresentanter som ikke har levert inn sine ipader. 

 

 

 Sak 7 : Møtedato Januar 2023  

Leder kaller inn og teams kan brukes hvis fysisk tilstedeværelse er vanskelig. 

 

Møtet hevet kl 1900 den 06.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


