Referat
Hovedstyremøte – SSK
Dato: 17.09.2020
Referent:
Tilstede:

Forfall:
Nr.

Tid: 19:00 – 20:30

Møtenr.: 3/2020

Dan Christensen
Cecilie Dahl, Svein Olav Sørensen, Dan Christensen, Siv Carlsen; Gunn Mari
Høyem, Janne Havnerås, Ronny Ekerhovd, Marit Bergfjord,
Tore Jarl Nesse
Øystein Bredholt; Mathias Garfield

Sak
1. Sak 13/20 – Referat
Møtereferat fra forrige ble kort gjennomgått og godkjent
Vedtak: Referat godkjent

2. Sak 14/20 – Økonomi
Årsprognosene er ikke gode nok pga. feil i periodiseringen.
Det er derfor behov for en nøye gjennomgang i alle avdelingsregnskapenes
periodisering. Det ligger en del inntekter og kostnader som er tatt i tidligere
måneder – eller som uteblir bl.a. pga. corona-tiltakene.
Prognose basert på dagens periodisering viser et underskudd på kr. 2,1 mill.
(2,2 mill pr. juli).
Krisepakken fra regjeringen lar vente på seg, men styret mener
sannsynligheten er stor for at det blir en 70% dekning av tapte
arrangementsinntekter. Dette vil i tilfelle gi klubben nødvendig kapital for
2020 uten å måtte ta opp lån.
Styret diskuterte ulike alternativer dersom vi ikke får innvilget søknaden fra
krisepakke2, men konkluderte i diskusjonen med at det ikke er behov for
ytterligere tiltak før vedtak om kompensasjon foreligger.

Vedtak; Styret hadde ingen kommentarer til regnskapet, og fortsetter dagens
nokså strenge økonomistyring med bl.a. innkjøpsstopp av alt som ikke er helt
nødvendig for løpende drift.
Daglig leder holder banken orientert og avtaler nødvendige
avdragsutsettelser.

3. Sak 15/20 – Korona/anlegg/aktivitet
Det har vært en fortløpende oppdatering av klubbens nettsider, rutiner og
Medlemsnytt i forbindelse med de forskjellige tiltakene fra regjering,
kommune og idrettsforbund.
Det er til tider et omfattende arbeid som er vanskelig å kommunisere ut til
alle våre medlemmer og trenere, men som klubb kan vi være godt fornøyd
med måten alt har vært gjennomført på.
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Ansv.

Frist

Ledergruppen har gjennomgått detaljene og rutinene i klubbens arbeid.
Gruppelederne gikk igjennom alle tiltakene som er gjennomført.
Klubben har en god dialog med kommunen og smittevernlegen.
Det må legges stor vekt på trenernes innsats helt fra nedstengningen av
landet startet i mars.
Mange av våre trenere har oppretthold en løpende dialog med
medlemmene, og noen har laget individuelle treningsplaner m.m.
Dette er utvilsomt årsaken til at Sotra Sportsklubb har en medlemsvekst
istedenfor en nedgang som mange andre idrettslag opplever.
Det kom innspill om at det bør ryddes litt i informasjonen på hjemmesidene.
Vedtak; Informasjonssak
Sak 16/20 – Regnskap- Økonomiansvarlig
4. S
a
kStillingsbeskrivelse var sendt ut i forkant av møtet, og vil bli annonsert i løpet
av få dager.
Det vil først bli en «intern» annonsering (Medlemsnytt og klubbens
nettsider), fulgt opp av annonse i VestNytt og Finn.no
Vedtak;

5. Sak 17/20 – Kontingent 2020
Alle våre utøvere har fått et redusert tilbud i 2020, men graden varierer.
Senior-utøvere har f.eks. fremdeles forbud mot nærkontakt-idrett og har
derfor svært begrenset trening og ingen kamper/konkurranser.
Det har vært en del spørsmål om reduksjon av treningsavgiften som følge av
dette, og vi regner med at spørsmål om dette vil tilta når ny avgift sendes ut
om kort tid.
På bakgrunn av redusert tilbud og at bl.a. Fotballforbundet har redusert sine
klubbkontingenter så anbefales det å redusere Sotra Sportsklubb sine
medlemsavgifter – men gradert etter omfang av nedstengning og
treningsforbud. Innstillingen tar også høyde for at avgjørelsen tas på et
tidspunkt der vi ikke vet utfallet av klubbens søknader på Regjeringens
Krisepakke2.

Vedtak;
Treningsavgiften for høsten 2020 reduseres med;
FOTBALL
50% reduksjon i treningsavgiften for senior - eks. A-lag herrer. Snitt 475,- pr.
medlem.
Gruppen vil selv gjøre egenvurdering vedr. avgift på A-lag damer.
Fotballgruppen disponerer selv de ekstra midlene som blir tilgjengelig i form
av redusert kontingent til forbund/krets.
HÅNDBALL
50% reduksjon i treningsavgiften for senior. Snitt 475,- pr. medlem.
Håndballgruppen vil gjøre egenvurdering vedr. avgift på A-lagene.
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TURN, DANS og BOKSING
50% reduksjon i treningsavgiften for utøvere som ikke har fått trene som
følge av bestemmelsene. Reduksjonen gis på individuelt nivå, og hvor det
holdes en lav terskel for kreditering i de tilfeller hvor det blir fakturert full
avgift og medlemmet er uenig.
De største gruppene snakker sammen, slik at det blir en felles forståelse for
eventuelle ulikheter i reduksjon av kontingent. Gruppelederen melder
tilbake til daglig leder.

6. Sak 18/20 – SSK360 - AFO
SSK 360 ble lansert i 2019 og er et supert SFO tilbud, men også et
tilbud som det er vanskelig å få lønnsomhet i. Tilbudet gir for mange
valgmuligheter – som igjen gir for høye kostnader.
SSK360 må endres, og i den sammenhengen så må også alternativet om
nedleggelse vurderes.
Ved en fortsettelse bør det være en forutsetning at SSK360 blir en del
av et helhetlig, nytt idrettskonsept i Sotra Sportsklubb.
(Se eget saksfremlegg)

Vedtak; SSK360 gjøres om til et enklere konsept (redusere antall

inndelinger) der fokus på kort sikt blir optimalisering av alle ressurser.
På lengre sikt skal SSK360 være en del av klubbens samlede
fremtidsstrategi for idrett og aktivitet.
Akademiene holdes utenfor SSK360
Saken tas opp i gruppene sammen med tidligere leder, Marianne
Skarholm.
7. Sak 19/20 – Styreforsikring
Behandles på styremøte 20.09
Sak 20/20 – Administrative rutiner i hovedutvalgene
8. S
aBehandles på styremøte 20.09
k
2
0
/
9. Sak 21/20 – Eventuelt
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Gruppeledere

Cecilie Dahl
Styreleder

Svein Olav Sørensen
Nestleder

Øystein Bredholt
Styremedlem

Siv Carlsen
Styremedlem

Tore Jarl Nesse
Styremedlem

Gunn Mari Høyem
Styremedlem/turn

Janne Havnerås
Styremedlem/håndball

Marit Bergfjord
Styremedlem/Andre idretter

Ronny Ekren
Styremedlem/Fotball

Anette Pukerud
Varamedlem

Mathias Garfiels
Varemedlem

Dan Christensen
Daglig leder

HOVEDSTYRE og GRUPPER 2020/2021
HOVEDSTYRET
VERV
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Fotball
Håndball
Turn
Andre idretter
Vara 1
Vara 2

NAVN
Cecile Dahl
Svein Olav Sørensen
Siv Øye Carlsen
Øystein Bredholt
Tore Jarl Nesse
Ronny Ekren
Janne Havnerås
Gunn Mari Høyem
Marit Bergfjord Bendiksen
Matias Garfield
Anette Pukerud

MOBIL
MAIL
482 96 987 cec-dah
996 13 964 sveinolav.sorensen
979 82 977 Siv.Carlsen
952 65 805 oystein.bredholt
975 53 048 Tore.j.nesse@ngn.no
970 30 971 Ronny.ekren@gmail.com
412 11 257 janne.havneraas@spv.no
412 49 669 gunn.mari76
905 19 772 maritbergfjordbendiksen
904 09 114 matiasgutten@gmail.com
916 63 925 a.pukerud@gmail.com

TURN
VERV
Leder
Nestleder
Sekretær
Økonomi
Apparat kvinner
Apparat menn
Tropp
Dans
Bredde
Ungdom

NAVN
Gunn Mari Høyem
Ørjan Lunde
Vibeke Nesse
Ulf Lundekvam
Birthe Nipen Larsen
Jan Otto Halseth
Jannicke Steinsland Gjertsen
Emilie Hauge
Frid Sage
Elisa Lokøy
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MOBIL

MAIL
leder@sotraturn.no
nestleder@sotraturn.no
vibeke@sotraturn.no
kasserer@sotraturn.no
birthe@sotraturn.no
apparattun@sotraturn.no
tropp@sotraturn.no
emilie@sotraturn.no
Frid@sotraturn.no
ungdom@sotraturn.no

FOTBALL
VERV
Leder
Nestleder
Økonomi
Senior damer
Senior Menn
Ungdom
Barn
Arrang.1
Arrang.2
Dommer

NAVN
Ronny Ekren
NN

MOBIL
970 30 971

MAIL

Oddvar Arefjord
NN
NN
Yvonne Johnsen

975 11 396

oddvar.arefjord@gcrieber.com

411 06 024

yvonnegrindheim2@gmail.com

Ronny.ekren@gmail.com

Hattun Bø

HÅNDBALL
VERV
Leder
Nestleder
Sektretær/dugnad
Dugnad
Dommer
Sportslig leder barn

MOBIL

NAVN
Janne Havneraas
Stian Mikkelborg
Trude Lillehaug Solberg
Dag Helge Johnsen
Aina Larsen
Paal Lilletvedt

412 11 257
922 02 739
986 98 904
408 53 515
414 28 589
928 83 044

MAIL
janne.havneraas@spv.no
stianmikkelborg@gmail.com
trude.solberg@technipfmc.com
dag.helge@solideq.no
Aina.larsen@fjell.kommune.no
p-lillet@online.no

NAVN
Glenn Bjærum

MOBIL
900 76 112

MAIL
glenn.bj@online.no

NAVN
Per Magne Handegård

MOBIL
990 94 318

MAIL
phandegard@gmail.com

BOKSING
VERV
Leder

FRIIDRETT
VERV
Leder

BASKETBALL
MOBIL

VERV

NAVN

Leder

Marit Bergsfjord Bendiksen
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MAIL

maritbergfjordbendiksen@hotmai
l.com

