
 

  
 

 

 

Referat fra ekstraordinære styremøter 

Søndag 04.09.22 kl.20:30 i Bestaståvå, Nye Loen 

& Onsdag 07.09.22 kl. 21:00 I Bestaståvå, Nye Loen 

 
Tilstede: Silje Askvik, Bjarne Bekkeheien, Trond Knutsen, Stian Skarbøvik, Gry Lea Knutsen, Viktor 

Andersson, Torgeir Erfjord & Einar Auestad (referent) 

Harald Rygg deltok på vegne Av Kris Georgsen med fullmakt på møtet 07.09.2022 

Fraværende:  

Søndag 04.09: 

37/22 INFORMASJON OM ØKT LEIEPRIS FRA NYE LOEN AS TIL NÆRBØ IL GJELDENDE FRA 

01.09.2022 

• Styret ble orientert om bakgrunnen for økt leiepris på 150 000 kr per måned. Styreleder i Nye 

Loen AS deltok per telefon. 

• Det ble stilt spørsmål ved forskriften om strømstøtte og hvilken effekt dette ville få for Nye Loen 

/Nærbø idrettslag. Styret besluttet å avvente vedtak om energireduserende tiltak inntil omfanget 

av strømstøtte er nærmere avklart. Administrasjonen ble bedt om å utrede dette før nytt 

styremøte. 

 

38/22 INFORMASJON OM PROSJEKTET NY ARENA 

• Styreleder orienterte om avholdt møte hos RISA med gjennomgang av foreløpige skisser, og at 

det skulle være et nytt møte om kommunikasjon av planene eksternt/media. 

 

Onsdag 07.09: 

39/22  OPPFØLGING ØKT LEIEPRIS OG STRØMSTØTTE 

• Vik. daglig leder Einar presenterte revidert oppsett strømkostnader hensyntatt strømstøtte iht. 

gjeldende forskrift. Slik det ser ut i dag vil Nye Loen kunne få samlet strømkostnader på opp mot 

3,5 MNOK for 2022, med prognosert strømstøtte på 1,5 MNOK vil dette gi Nye Loen antatt 

strømkostnad på 2 MNOK for 2022. Dette er 600 000 kr mer enn budsjettert. 

 



 

  
 

 

 

• Nye Loen AS fastholder krav om økt leie med 150 000 kroner per måned gjeldende fra 1. 

september 2022 dersom Nærbø idrettslag vil ha isen liggende, ref. epost fra Nye Loen : 

Dersom NIL ønsker at NYE Loen skal fortsette å drifte Ishallen med dagens strømutgifter 

så vil Nye Loen øke leieprisen med minimum kr. 150 000,- pr. mnd gjeldende fra 

01.09.2022. Nye Loen forbeholder seg retten til å følge prisutviklingen på strømutgiftene 

og kan måtte foreta ytterligere justeringer av leieprisen pr. mnd. 

• Hovedstyrets vurdering av situasjonen:  

Det følger av lovnormen at det er styret i Nærbø idrettslag sitt ansvar å sikre forsvarlig 

økonomistyring. Basert på dagens situasjon, med varslet økt leiekostnad, vurderes det ikke som 

forsvarlig å ha isen liggende og pådra klubben store tilleggskostnader som overstiger budsjettet 

årsmøtet har vedtatt. Styret vurderer at det haster å gjennomføre tapsbegrensende tiltak, og 

vedtar som et midlertidig tiltak at isen fjernes inntil videre og med virkning fra mandag 12. 

september 2022. Dette er svært beklagelig for alle medlemmer som har glede av tilbudene i 

ishallen, men styret ser ingen annen utvei enn å foreta drastiske tiltak for å begrense 

kostnadene. 

Vedtaket ble fattet under dissens da ett styremedlem stemte imot. De øvrige stemte for vedtaket.  

• Det ble besluttet å utarbeide en kort pressemelding som frigis torsdag ettermiddag 08.09.22. Det 

forutsetter at SU Ishockey blir informert i forkant av pressemeldingen.  

 

40/22 Status og videre fremgang i mandatet til Risa ang. «NY ARENA» → Pressekonferanse 

neste uke 

• Styret ble orientert nærmere om utbyggingsprosjektet som er lansert av generalsponsor RISA 

gjennom IHT Arkitekter. Det ble gitt en orientering og fremvist skisser/tegninger.  

• Styret er positive til å gå videre med planene, for å avklare om prosjektet er realiserbart. 

Forutsetningen er at det ikke påløper kostnader for Nærbø Idrettslag, og styret gir Bygg- og 

eiendomskomiteen sammen med RISA fullmakt til å utpeke en arbeidsgruppe for det videre 

arbeidet. Styret ser det naturlig at arbeidsgruppen søker å finne frem til en større aktør med 

interesse for prosjektet, og som er villig til å ta noe utviklingsrisiko eventuelt kompensert gjennom 

sponsoratordninger m.v. 

 

41/22 SU Leder i Ishockey ønsker å fratre hovedstyret med umiddelbar virkning 

• Stian Skarbøvik har bedt om å fratre sitt verv som leder for hockeygruppa med umiddelbar 

virkning. Som begrunnelse har han per epost bla. vist til «flere negative og mindre saklige 

henvendelser fra flere foreldre og personer innad i hockeygruppen». 



 

  
 

 

 

• Basert på situasjonen har ikke styret innsigelser til at Skarbøvik fratrer, og tar dette til orientering. 

Admin bes innkalle SU i hockey til et møte i neste uke for å diskutere videre fremdrift og 

avholdelse av ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder ettersom nestleder også har trukket 

seg.  

 

 


