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REFERAT Hovedstyremøte 
Tirsdag 13.12.2022 kl.18.00 på Bryne Kro & hotell 

Inviterte: Silje Askvik, Bjarne Bekkeheien, Trond Knutsen, Harald Ulriksen Rygg, Torgeir 
Erfjord, Gry Lea Knutsen, Viktor Andersson & Einar Auestad (referent) & Toini Underhaug. 

Meldt forfall; Henrik Underhaug 

62/22 Godkjenning av innkalling og referat 

• Innkalling - godkjent 

• Referat fra hovedstyremøte 22.11.2022 - godkjent 

• Referat fra ekstraordinært styremøte 29.11.22 - godkjent 

 
63/22 Orientering utvikling Ishall 
Hovedstyret står fast ved vedtaket fra e.o styremøte 29.11.22  
 
64/22 My Game 
Flertallet i hovedstyret ønsker at vi har kamera i vårt anlegg. Mindretallet stemte for at dette 
ble satt på hold i lys av pågående diskusjoner og medieoppslag. Det ble truffet vedtak i 
samsvar med flertallet.  
Adm. må påse at tilstrekkelig med informasjon henges opp og kommuniseres ut i gruppene, 
inklusive reservasjonsrett mot filming.  

 
65/22 Dugnadsavklaringer v/ Harald  
Gruppene melder inn fellesdugnad i sine respektive grupper i starten av kalenderåret, adm 
lager felles årshjul. Dette inntas i adm sitt oppdaterte infoskriv om dugnads- og lagsponsing 
fra januar 2023 

 
66/22 Økonomi 

• Ny justert husleie fra Nye Loen for 2023 – Estimat pr. 09.2022 viser at Nærbø IL skal 
øke den årlige leieinnbetalingen potensielt til kr. 2.975.000,- eks.mva 

• Orientering om justering mottatt covid-støtte – les vedtak fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet 
o Hovedstyret vedtok at vedtaket fra Lotteri,- og stiftelsestilsynet vedtas og legges til 
betaling innen fristen. 

• Budsjett 2023 – alle økonomilederne har fått mail med budsjetteringsprosessen 2023 

 

• 67/22 Eventuelt 
o Siste oppdatering fellesdugnad: ser ut til omsetning på rundt 500k som gir en 
potensiell oppside på ca halvparten 
o Sparebanken Vest Arena – Styreleder & daglig leder i NIL gis fullmakt til å inngå 
avtale om arenanavn med Sparebanken Vest. Enstemmig vedtatt.  
o Venners vennersfest komiteemøte mandag 19.12. kl. 16:30 
VIKTIG at fotball, håndball, Innebandy og Ishockey stiller med hver sin kandidat i første 
komitemøte neste mandag. 

 


