Askøyhallene KF
Kleppestø 05.03.2012

Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 1/ 2012/ dato 14 /02/ 2012

Til stede;
Styret: Rosalind Fosse, Tor Olsen Tveitnes, Ole Tumyr, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Terje
Mathiassen
Andre: Geirulf Mikkelsen,
Ikke møtt: Helge Utkilen
Forfall: Viggo Kristiansen

Møteleder: Rosalind Fosse

Referent: Geirulf Mikkelsen

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Innkalling godkjent.
Referat fra forrige møtet godkjent.
Saker til eventuelt;
Nye saker
01/12

Årsregnskap og årsmelding
Årsmelding og årsregnskap vedtatt mot null stemmer.
Følgende innspill til fremtidige årsmeldinger, eller til informasjon for
styret ved passende anledninger;
- Besøkstall også i forhold til idrettshallene (ref bilettsalg i Askøy
Terapibad for å illustrere bruk av hallene
- Oversikt over oppgaver med økonomi løst av Foretaket som i en
annen setting ville være naturlig at ble tatt av eier.
- Oversikt over økonomi i de forskjellige anleggene

Orienteringssaker
Eventuelt
02/12

Brusautomater
Askøyhallene KF har utplassert brusautomater i Askøyhallen og Askøy
Forum. Begge automatene har de siste 7 årene vært stengt i skoletiden,
og begge automatene tilbyr også vann i tillegg til sukkerholdig drikke. I
begge hallene er det også friskvannsautomater til fri benyttelse. I begge
hallene har idrettslag og andre leietakere anledning til å stenge
automatene dersom de etablerer eget kiosksalg, noe som er tilfelle de
Askøyhallene KF Postboks 311, 5323 KLEPPESTØ

www.askoyhallene.no
post@askoyhallene.no

tlf: 56152710

Askøyhallene KF

SIDE NR.: 2 AV 2

fleste helger.
I Askøy Terapibad er det også salg av brus/vann fra kjøleskap i
resepsjonen.
I forbindelse med vedtak i Askøy kommune om å forby brussalg i
kommunale bygg har administrasjon i Askøyhallene KF vurdert det slik
at da disse automatene kun er åpen i forbindelse med trening så blir de
stående som en service overfor brukerne av hallene.
Styret tar dette til etterretning.
03/12

Brev fra Hetlevik IL, toalettkapasitet
Styret ber ledelsen i Foretaket å vurdere hvilke løsninger som kan
brukes for å bedre på toalettkapasiteten ved større arrangementer.
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