Referat
Styremøte 14. mai 2019
Breiva kl 19.00 – 20.00
Til stede:
Hege (møteleder/referent)
Arne
Gaute
Gyda
Willy
Forfall:
Ole-Henrik
Marte

Saker
1. Behov for areal og treningstider
Vi har fått tilbud om nye treningslokaler i det gamle notbøteriet på Burøya. Det er derfor behov for
å tenke gjennom hvilke behov vi har for areal og treningstider.
I dag har vi akkurat plass til 5 matter. Vi bør ha plass til et par til, i tillegg til litt rom mellom
mattene.
Vi må også ha ei ventelinje 3 meter bak skytelinja for å tilfredsstille regelverket ved gjennomføring
av stevner, og hvile-/riggeområde bak der.
Hvis det er snakk om å dele av et større lokale for flere klubber, må kjøkken og kafe kunne være i
et fellesområde.
Vi får da et arealbehov på ca 13 x 30 meter.
Vi har behov for å trene minst 3 kvelder i uka. To hele dager + et par timer en tredje dag.
I tillegg må vi disponere lokalet på dagtid lørdager.

2. Hvor mye er det aktuelt å betale i leie for nye treningslokaler?
Gyda har fått antydet en pris på lokalet på Burøya på kr 800,-/m². Dette gir en total leiekostnad
som er uaktuell for oss.
Det er aktuelt å dele lokalet med flere klubber, men for å dekke inn en slik leiekostnad blir det nok
så mange at verken vi eller de andre av klubbene får dekket sine treningsbehov.
Gyda gir tilbakemelding til eier om dette.
Vi er enig om at kr 5000,-/mnd er maksimalt hva klubben kan ha økonomi til inntil videre. Vi har i
dag lav medlemskontingent, og denne kan økes et par hundre kroner uten at det blir kostbart å
være medlem.
Større lokaler vil også gi klubben rom for å vokse, og øke medlemsmassen og også inntektene.

3. Eventuelt
Stordalen
Vi har sett i media at det er planer for å bygge ut/ny hall i Stordalen. Det hadde vært ønskelig for
oss å komme oss inn her. Evt at vi får bygget på ei «vorte» som vi ev. kan dele med 1-2 klubber.
Gyda prøver å finne ut mer om prosjektet og melder vår interesse for prosjekteier/kommunen.
Breiva
Klubben har vært på Breiva i mer enn 50 år. Grunneier er ei eldre dame, og til tross for den lange
historikken er det usikkerhet rundt hva som skjer når hun faller bort. Vi har behov for
forutsigbarhet dersom det skal være aktuelt for oss å investere her.
Hege prater med Ole-Henrik mtp å få en langsiktig leieavtale på området. Vi har mulighet til å tilby
mer i årlig leie for å gjøre dette mer attraktivt for grunneier.
Gaute har fått informasjon fra Nordland idrettskrets at området ikke er registrert som et
idrettsanlegg da klubben aldri har søkt om midler for tilrettelegging av anlegget. Vi er dermed ikke
«inne i systemet» som ville kunne gi oss beskyttelse mot andre brukerinteresser.
Gaute kontakter leder i idrettskretsen mtp hvordan vi kan søke prosjektmidler for å få opparbeidet
standplass – både for å få dekket behov for bedre standplass og for å få «registrert oss» som et
idrettsanlegg.
Logo
Hege har lekt seg med å oppdatere/modernisere klubbens logo litt. Se heading på dette
dokumentet. Kom gjerne med synspunkter om vi skal bruke gammel eller ny variant.

