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Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Innkalling godkjent.
Referat fra forrige møtet godkjent.
Saker til eventuelt;
Nye saker
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Dyreutstillinger i Idrettshaller
Sak:
Askøy Forum har flere ganger vært leid ut til hundeutstillinger. Siste
gang vinteren 2011 der vi etter utstillingen fikk følgende reaksjon fra
barnehagesjefen.
Hei!
I går mottok jeg en telefon fra en far til et barn i Askøy Forum barnehage, som
uttrykte sin bekymring for at hundeutstillinger arrangeres i lokaler som også
brukes til barnehage. Hans barn er svært allergisk mot dyrehår.
Barnehagesjefen støtter denne forelderens bekymring, og ønsker ikke at
denne type arrangementer foregår i Askøy Forum så lenge det er barnehage
der (også andre barn og unge bruker vel hallen, og det finnes mulig alvorlig
allergi blant disse også). Normalt renhold vil oftest ikke være tilstrekkelig i
etterkant.
Jeg har i dag snakket med daglig leder i Askøyhallene Geirulf Mikkelsen, som
sier seg helt enig i dette. Han ønsker heller ikke å arrangere dyreutstillinger
eller lignende i fremtiden, nettopp med tanke på barns helse og sikkerhet.

I år har vi av denne grunn sagt nei til to henvendelser som ville ha
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innbrakt 40 000- 50 000 i inntekter. Dette er vanlige frivillige
organisasjoner som driver ”lovlig” virksomhet, men som
har store problemer med å få tilgang til lokaler av overnevnte grunner.
Avdeling for miljørettet helse sier i en mail til daglig leder;
Norges astma og allergiforbund har i år utarbeidet en veileder om
inneklima og universell utforming. Vi vil bruke denne som norm da
allergi eller annen overfølsomhet ikke skal/bør hindre lik tilgang til
alle vesentlige områder i det offentlige rom.
Det er spesielt fokus på pelsdyr men også utstillinger og lignende
men duer, høns mv. bør heller ikke tillates.
Utdrag fra kap 9 – pelsdyr
Målsetting: Sørge for at alle, inkludert de med astma, allergi eller
annen overfølsomhet, kan ha lik tilgang til alle vesentlige områder i det
offentlige rom og ikke bli begrenset i sin bevegelsesfrihet grunnet evt.
tilstedeværelse av pelsdyr.
9.2 PELSDYRS ADGANG I DET OFFENTLIGE ROM
En god sjekkliste er at pelsdyr ikke skal medbringes i:
• Sykehus, legekontor og helsestasjoner
• Offentlige publikumsbygg (NAV, rådhus,
kommunehus, museer, konsertsaler etc.)
• Offentlige skoler og barnehager
• Flerbrukshaller og innendørs idrettsanlegg
• Butikker, kjøpesenter og spisesteder
• Arbeidsplasser hvor pelsdyr ikke har en spesifikk
funksjon (til forskjell fra dyrebutikk,
veterinærkontor, politibiler etc.)
• Flykabiner
Forslag:
På bakgrunn av overnevnte sier styret i Askøyhallene KF nei til å leie ut
lokaler til
dyreutstillinger i idrettshallene på Askøy
Vedtak:
Forslaget vedtas enstemmig.
3/12

Toalettkapasitet i Askøy Forum
Sak:
På bakgrunn av erfaringer med de store publikumsarrangementene, og
henvendelse fra Hetlevik IL som har vært arrangør av de seneste
arrangementene har administrasjonen innhentet priser på å bygge ut
toalettkapasiteten i Askøy Forum. Med de foreløpige prisanslag vi har
hentet inn ser det ut til at rørleggerarbeid vil være i området 200 000, og
en kan regne 50-100 000 i egen kostnader i tillegg. Foretaket har pr dato
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ca 100 000 i oppsparte midler, og må evnt dekke resten over driften.
Vedtak:
Daglig leder får i oppdrag å sette seg ned sammen med Hetlevik for å
finne alternative løsninger på dette problemet. Styret anser at å bygge ut
kapasitet i hallen blir for dyrt i forhold til nytteeffekt.
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Søknad fra IRA om støtte til deltakelse på anleggskonferanse.
Idrettsrådet søker om støtte for leder til deltakelse på årets
anleggskonferanse i Bodø.
Vedtak:
Askøyhallene KF støtter denne reisen ved å betale flybillettene til
Idrettsrådsleder til konferansen.

Orienteringssaker
Daglig leder orienterte om økonomi, drift og treningstidstildeling.
Eventuelt
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