Askøyhallene KF

Kleppestø 18.02.2016

Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 1/ 2016/ dato 10/2/ 2016

Til stede;
Styret: Cecilie Sørli, Kari Grøndal, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Viggo Kristiansen, Helge
Utkilen, Karl Frode Karlsen
Andre: Geirulf Mikkelsen, Sverre Jokstad
Ikke møtt:
Forfall: Tore Christian Gjelsvik

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
1/16

Regnskap 2015
Regnskapet for 2015 viser et overskudd (mindreforbruk) på kr. 392 795,-, som i
hovedsak skyldes forhold i pensjontrekk, og det faktum at Foretaket i 2015 fikk
refundert nær 400’ fra folketrygden, i forbindelse med sykfravær som ikke ble
erstattet i den daglige bemanningen. Både ordinær drift og ordinære inntekter
ligger ellers nært budsjett.
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.
Askøyhallene KF har en fin tradisjon i å dele sine overskudd med idrettslagene
som er leietakere i hallene.
Styret i Askøyhallene KF foreslår at kr 200’ av det oppsamlede overskuddet
tilbakeføres idrettslagene som har vært leietaker i Askøyhallene 2015 etter
følgende regler;
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-

tilbakeføringene følger en fordelingsnøkkel som samsvarer med bestilt/betalt
treningstid i 2015. Med treningstid menes ordinær treningstid på kveldstid i
ukene, ikke helgearrangementer/kamper. Tilbakeføringene gjelder kun
Askøy Forum og Askøyhallen.

-

tilbakeføringene er å forstå som et engangstilfelle og kan ikke skape
presedens for senere år.

-

kun idrettslag som har vært leietakere i 2015 og som er registrert som
medlemmer i Idrettsrådet på Askøy vil få tilbakeført midler. (Gjelder også
Vestkantsvømmerne)

-

Som beregningsgrunnlag vil Askøyhallene KFs fakturagrunnlag gjelde.

Resten av overskuddet settes av i fond og disponeres til
oppgraderinger/vedlikehold
Akkumulert overskudd i Askøyhallene KF pr 2015 er da;
-akkumulert overskudd før 2015
-overskudd 2015 etter tilbakeføring
-nytt overskudd

1 452’
193’
1 645’

Vedtak: Regnskapet 2015 og forslag til bruk av overskudd vedtas uten
kommentar.
Det er ønske om å se på tallene splittet på ansvarsted. Dette vil bli presentert på
neste møte.
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