Askøyhallene KF

Kleppestø 13.02.2015

Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 1/ 2015/ dato 11/02/ 2015

Til stede;
Styret: Cecilie Sørli, Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Terje Mathiassen,
Tore Christian Gjelsvik.
Andre: Geirulf Mikkelsen, Sverre Jokstad, Kristin Stølen, møtte for IRA
Ikke møtt:
Forfall: Karl Frode Karlsen, Atle Birkeland

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
01/15

Godkjenning av årsregnskap med noter 2014
Sak:
Regnskapet for 2014 viser et overskudd (mindreforbruk) på kr. 692 983,66,-, litt
mer enn fjorårets resultat på 638’. Resultatet kan i hovedsak forklares med tre
momenter;
-Mindreforbruk av budsjetterte lønnsutgifter;
Askøyhallene KF har gjennom ikke- eller delvis erstattet avgang og det siste året
også grunnet sykefravær en manko i forhold til full bemanning på opp til 1,5
årsverk. Dette har vært dekket ved at daglig leder og driftsleder i lengre tid har
jobbet mye i vanlig turnus, ved omfordeling av bemanning fra andre oppgaver, og
ikke minst ved at helgevakter har deltatt en god del i vanlig turnus. Dette er en
situasjon vi ønsker å gjøre noe med i 2015 for å få en mer stabil
turnusbemanning, og ikke minst for igjen å få tid til mer nødvendig
vedlikeholdsarbeid.
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-Mindreforbruk drift, spesielt knyttet til strøm;
Både redusert forbruk i forbindelse med investeringer i Askøyhallen, god avtale
og god utetemperatur bidrar til et mindreforbruk på 350’ på denne ene kontoen
alene. Men man skal bare noen få år tilbake før strømregningene var 400’ høyere
enn for 2014.
-Inntekter
Regnskapet for inntektsiden treffer nesten på kronen i forhold til budsjett.
Oppsummering og tiltak.
Regnskapet er igjen et resultat av nøktern drift og stor innsats og utvist
fleksibilitet av samtlige ansatte, både faste og ikke minst en fin gjeng
deltidsansatte i bassengene. Noen av disse har gått inn og i stor grad bidratt til at
vi har klart å ha ønsket drift i hallene i de periodene vi har hatt størst utfordringer
i vår turnus.
Askøyhallene KF ønsker å oppbemanne i henhold til nærmere tidligere vedtatt
bemanningsplan og man kan derfor ikke regne med de samme overskudd
framover.

Forslag til vedtak:
Styret foreslår at årets overskudd brukes til;
-kr 450 000,- overføres Askøy kommune øremerket snarlig oppstart av
planarbeid Svensmyra/Bergheim.
-Resten, kr 243’ brukes til nærmere spesifiserte vedlikeholdsoppdrag i
Askøyhallen og Askøy Forum.

Vedtak;
Vedtatt mot en stemme fra Anne Lauritsen.
02/15

Investeringer/oppgraderinger/prosjekter 2015
Askøyhallene KF har opparbeidet et vedlikeholdsfond som pr 2014 er på mellom
700-800’. I tillegg har foretaket et solid overskudd i 2014. Foretaket ønsker å
bruke en del av disse midlene på uløste vedlikeholdsoppgaver, og ønsker samtidig
å få avsatt ressurser til å løse disse. (se sak 2/15)
De viktigste av disse er
-beslag på utvendige søyler på søre veggen i Askøy Forum.
Antatt kostnad ca 75 000,-tekke tak over foaje i Askøy Forum
Antatt kostnad ca 40 000,-blende vinduer i svømmegarderobe, Askøyhallen
Antatt kostnad ca 15 000,-reparere utvendig trapp, Askøyhallen
Antatt kostnad ca 20 000,Askøyhallene KF Postboks 311, 5323 KLEPPESTØ
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-diverse vindusarbeid i Askøyhallen, idrettshall
Antatt kostnad 15 000,-flise dusjer i skolegarderober, Askøyhallen
Antatt kostnad ca 20 000,-supplere bord og stoler i Askøy Forum
Antatt kostnad ca 40 000,-nye garderobeskap i svømmehall Askøyhallen
Antatt kostnad ca 100 000,Samlet kostnad ca 325 000,-

Forslag til vedtak.
Daglig leder og driftsleder gis fullmakt til å prioritere mellom og å gjennomføre
disse tiltakene innenfor anslått ramme.

Vedtak:
Enstemmig
03/15

Bemanning 2015
Askøyhallene KF har gjennom ikke- eller delvis erstattet avgang og det siste året
også grunnet høyt sykefravær en manko i forhold til full bemanning på opp til 1,5
årsverk. Dette har vært dekket ved at daglig leder og driftsleder i lengre tid har
jobbet mye i vanlig turnus,
-

til sammen dekker dette ca 0,7 årsverk + en god del timer som vakt i offentlig
bading. I tillegg kommer vikartjeneste i turnus ved sykdom og ferier.

ved omfordeling av bemanning fra andre oppgaver,
-

først og fremst har dette gått ut over “vaktmesterfunksjonen” som det tidligere
har vært avsatt 0,6 årsverk til, men også banemannskapene har måttet trø til i
vanlig turnus.

og ikke minst ved at helgevakter har deltatt en god del i vanlig turnus.
-

særlig et par av våre timeansatte har jobbet svært mye ekstra, og de gjør en
kjempejobb. Men disse er studenter og forsvinner snart ut i “vanlig” jobb, og må
erstattes med andre som vi ikke kan forvente samme arbeidskapasitet fra.

Dette er en situasjon vi ønsker å gjøre noe med i 2015 for å få en mer stabil
turnusbemanning. Også situasjonen i helgene har vært krevende i året som gikk,
med mange arrangementer i Askøy Forum som strekker seg fra tidlig morgen til
seint kveld. Dette er også en del av bemanningen vi må se nærmere på.
LØSNING, kort sikt.

Forslag til vedtak:
En ansettelse med sikte på å frigjøre en del av timene daglig leder og driftsleder
bruker i turnus, samt frigjøre mer vaktmesterressurser. Ca 60% stilling. Dette er
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det dekning til innenfor vedtatt budsjett og vi ønsker om mulig å oppgradere
allerede ansatte.
Videre, når flere av dagens helgevakter forlater oss, søke å sy sammen dette til en
hel stilling, samt ansette nye helgevakter som ikke har (stor) plass i vanlig turnus.

Vedtak:
Enstemmig
04/15

Drift av Fauskanger Idrettshall.
Utsettes til neste møte. Det ble allikevel diskutert, og uttrykt støtte til, at priser
for å trene her måtte harmoniseres med treningsavgiften i Askøy Forum og
Askøyhallen. For eksempel med 80 kr timen for voksne og halvparten for barn.
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