SKREIA IL – KLUBBHÅNDBOK

6. Anlegg
6.1. Sportshytta
Sportshytta er Skreia ILs klubbhus, og inneholder garderober, kjøkken/kiosk, kaferom og
møterom, samt kontorlokaler og lagerplass.
Møterommet, kaferom og kjøkken/kiosk brukes av egne grupper/medlemmer samt leies ut
til eksterne leietagere.
Ansvarlig utleie av kiosk og kaferom (nede) er daglig leder.
Ansvarlig for ekstern utleie hall, kunstgressbane og møtelokaler er daglig leder.
Daglig leder sender faktura til leietaker iht idrettslagets utleiepriser.
Utleieinntekter av sportshytta skal disponeres av styret.
Kontorer og lagerplass benyttes av gruppene og styret etter behov.
Daglig leder har eget kontor i andre etasje.
Ansvar for vedlikehold og utbedringer av anlegget ligger på leder anlegg, sammen med
styret.

6.2. Skreiahallen
Skreiahallen driftes og vedlikeholdes av Skreia IL etter avtale med Skreiahallen AS.
Det er daglig leder som administrerer driften av hallen, mens det er håndballgruppa som
hovedsakelig benytter hallen.
Daglig leder sender faktura til leietakere iht idrettslagets utleiepriser.

6.3. Skreiaplassen
Skreiaplassen består av en naturgressbane, en kunstgressbane m/undervarme og en 7er
bane med kunstgress mot KiMs.
Det er daglig leder sammen med fotballgruppa og leder anlegg som administrerer driften av
Skreiaplassen.
Fotballgruppa er ansvarlig for å finne en person som setter opp banefordeling i sesongen.
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6.4. Grupper
Anleggsgruppa er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget sammen med styret og daglig
leder. Fasilitetene kan leies ut til andre lag og foreninger, samt grener i idrettslaget.
Daglig leder sender faktura til leietaker iht idrettslagets utleiepriser. Utleieinntekter av
Skreiaplassen skal disponeres av styret.

6.5. Skreiabussen
Instruks for bruk av minibuss Skreia IL:
1. Bestilling av bussen meldes til bussansvarlig senest to – 2 – uker før de ønsker å
bruke den.
2. Ansvarlig for bussen melder tilbake til lagleder om de får bussen eller ikke.
3. Lagleder har ansvar for å skaffe godkjent sjåfør med sjåførkort.
4. Bussansvarlig sender sms til lagleder om hvor mye laget skal betale i egenandel.
Egenandel dekker diesel og bompasseringer.
5. Lagleder har ansvar for å samle inn egenandel fra sine spillere, og overføre dette til
idrettslaget før reisen finner sted. Kontonummer: 2050.01.67158
6. Lagleder skal sørge for at bussen blir rengjort innvendig etter hver tur.
Bussansvarlig:
Arild Buflaten,
tlf. 41206461,
mail: arild.buflaten@hotmail.com

6.6 Utleiepriser Skreiaplassen
Når det gjelder priser henviser vi til vår hjemmeside.

