Askøyhallene KF

Kleppestø 15.12.2014

Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 5/ 2014/ dato 10/12/ 2014

Til stede;
Styret: Kari Grøndal, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Terje Mathiassen, Tore
Christian Gjelsvik, Karl Frode Karlsen
Andre: Geirulf Mikkelsen, Sverre Jokstad, Eirik Juvik
Ikke møtt:
Forfall: Tore Olsen Tveitnes, Viggo Kristiansen

Møteleder: Thorleif Thorsen Referent: Geirulf Mikkelsen

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Innkalling godkjent.
Referat fra forrige møtet godkjent.
Saker til eventuelt; Ingen
Nye saker
11/14

Nivå på styrehonorar
Innspill fra Tore Christian Gjelsvik vedr. styrehonorar, nivå og eventuell alternativ bruk.
Konklusjon; Nivået på styrehonoraret fastsettes av kommunestyret og styret legger denne
saken død inntil videre.

12/14

Møteplan 2015
Det legges opp til 2 møter før sommerferien, onsdag 11 februar, der årsregnskap og
årsmelding skal behandles og onsdag 10 juni som blir møtet før sommerferien.

Orienteringssaker
Teknikk: Askøyhallene KF går til innkjøp av brøyteskjær for lettere vintervedlikehold
av baner: Selv om vi etter avtale ikke skal gjøre denne type tjeneste, ser vi at det er mye
mer skånsomt for banene å fjerne snø maskinelt enn manuelt, og måten vi gjør det på i
dag er ikke holdbart for vårt mannskap og utstyr i lengden.

Askøyhallene KF
SIDE NR.: 2 AV 2

Organisasjon: Vi ønsker i løpet av våren å se på muligheten til å oppbemanne i
henhold til vedtatt bemanningsplan.

Eventuelt
Idrettshall på Fauskanger: Daglig leder har hatt møte med Eiendom og rektor på
Fauskanger der konklusjonen er at Askøyhallene følger opp tidligere politisk vedtak om å
overta administrasjon av utleie utenom skoletid. Det blir lagt fram sak om dette på neste
styremøte.

Drift av uteanlegg: Askøyhallene KFs avtale med Askøy kommune om drift av
uteanlegg går ut i år. Det er ikke kommet noen signaler, tross purringer, fra kommunen
om forlengelse. Daglig leder følger opp.
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