
 

  
 

 

 

Referat fra ekstraordinært styremøte 

tirsdag 29.11.2022 kl. 21:00-22:30 
Tilstede: Silje Askvik, Bjarne Bekkeheien, Trond Knutsen, Harald Ulriksen Rygg, Torgeir Erfjord, Gry Lea 

Knutsen, Henrik Underhaug, Viktor Andersson & Einar Auestad  

 
Bakgrunn 
Styret behandet i ordinært styremøte 22.11.2022 sak om gjenåpning av ishall/legging av ny is på 
isflaten. Styret var i møtet 22.11.2022 positivt innstilt på å få dette til, gitt at ishockey-gruppa kan 
arbeide for å få inn ekstraordinær støtte til høye energikostnader i perioden fra 1. januar 2023 og frem 
til etter årsmøtet, dvs ut mars 2023. Det var enighet om at et slikt dekningsbidrag måtte utgjøre 
minimum 150 000 kroner, i tillegg til at treningsavgift for de som har deltatt i Stavanger høsten 2022 
samt treningsavgift for Q1 2023 betales. Ishockey-gruppa har i lengre tid orientert om at eksterne 
sponsormidler er uproblematisk å skaffe til veie. 
 
I etterkant av møtet har styret bedt om at ishockey-gruppa opplyser om hvem de eksterne sponsorene 
er, hvilke beløp de er villige til å gå inn med, og forutsetningene for dette. Det har kommet 
tilbakemelding om at det er skaffet til veie en sum på 150 000 kroner, men at forusetningen for beløpet 
er at Nærbø idrettslag enten viderefører hockey i klubben i dagens form, eller at det gis anledning for 
hockey-gruppa til å skille ut en egen klubb som går inn som ny leietaker i anlegget. 
 
Styret/administrasjonen er videre kontaktet av TV2, med forespørsel om å kommentere at hockey-
gruppa er ført bak lyset av klubben. Det har den siste tiden vært både avisinnlegg og kommentarer på 
sosiale media. 
 
På bakgrunn av dette ble det innkalt til e.o. styremøte den 29. november kl 21.00.  
 
 
Sak 61/22 Is på banen 
 
Styrets vurdering 
Hovedstyret er enige om at det er utfordrende at dekningsbidraget på 150 000 kroner skal være 
betinget av fortsatt drift. Hovedstyret er positive til hockey-gruppa sitt initativ om å se på et alternativ 
om å skille ut hockey som egen enhet, og oppforderer hockey-gruppa til å gå i dialog med Nye Loen 
AS om aktuelle leiepriser og sette opp et budsjett for å avklare om dette er et mulig alternativ. 
 
Hovedstyret viser til at det er årsmøtet som må ta stilling til videre drift av ishall i Nærbø IL sin regi. 
Hovedstyret mener det blir feil å legge føringer på denne beslutningen ved at dekningsbidrag på 
150 000 kroner knyttes opp mot vilkår for årsmøtets vedtak. 
 
Det er ønskelig med bedre samarbeid med hockey-gruppa om å utrede løsninger for fortsatt drift. 
Hovedstyret oppfatter at hockey-gruppa har liten tillit til styrets vurderinger og arbeid. Saksbehandlig og 
prosess gjennom media er lite konstruktivt etter hovedstyrets syn. 
  
Vedtak  
Hovedstyret vedtar enstemmig at isen kan skrues på igjen innen 01.01.2023 under forutsetning av at 
det innbetales til NIL sin konto kr. 150 000,- eks.mva. innen 17.12.2022 i dekningsbidrag for 
energikostnader for første kvartal 2023. 
 
I tillegg skal treningsavgift høst 2022 betales av medlemmer i Ishockey innen samme frist, samt ¼ av 
Treningsavgiften 2023. 


