Askøyhallene KF

Kleppestø 15.02.2013

Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 1/ 2013/ dato 13 /02/ 2013

Til stede;
Styret: Cecilie Sørli, Tore Olsen Tveitnes, Ole Tumyr, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Viggo
Kristiansen, Helge Utkilen
Andre: Geirulf Mikkelsen, Sverre Jokstad/idrettskonssulent, Jens Harald
Garden/Folkehelsekoordinator
Ikke møtt:
Forfall:
Møteleder: Thorleif Thorsen

Referent: Geirulf Mikkelsen
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Innkalling godkjent.
Referat fra forrige møtet godkjent.
Saker til eventuelt;

Nye saker
01/13

Årsregnskap og årsmelding
Årsmelding og årsregnskap vedtatt mot null stemmer.
Følgende innspill til fremtidige årsmeldinger, eller til informasjon for
styret ved passende anledninger;
Styret ønsker økte fokus på situasjonen i Askøyhallen med bakgrunn i
den beskrivelsen som er gitt i årsmeldingen. Styret er særlig opptatt av
momenter som kan være til fare for sikkerheten, og trekker fram
tilsynsrapportene for brann og problemer med å holde forskrevet
renhetsnivå i bassenget som eksempler på dette.
Styret peker også på at i tillegg til de tekniske utfordringene ved bygget,
vil det også bli kapaitetsproblemer når Kleppestø Ungdomskole er fullt
utbygget.

ASKØY KOMMUNE

02/13

SIDE NR.: 2 AV 2

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
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.
Folkehelsekoordinator Jens Harald Garden var invitert til møtet for å gi
sitt syn på dette, og mente sterkt at salget av sukkerholdig drikke burde
fjernes fra alle haller, som en del av Askøy kommunes
folkehelsestrategi.
Styret mente med 4 mot 3 stemmer at det fortsatt skulle være
sukkerholdig drikke i det tilbudet Askøyhallene hadde i sine automater.

Orienteringssaker
Eventuelt
3/13

Tilbud fra Arctic om etablering av treningsenter i Askøyhallen.
Daglig leder orienterte om tilbudet (vedlegg) og om tilbakemeldingen til
Arctic. Styrets tilbakemeding til daglig leder i den forbindelse er at
styret ønsker mulighet til å behandle liknende saker før det konkluderes
overfor tredjepart og media.
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