BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF

Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet
Bjørnevatn svømmehall

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STYREPROTOKOLL

Sted:
Tid:
Til stede:

Ikke møtt:

Møterom Barentshallen
Mandag 8. oktober 2012 fra kl 18.00 til kl 20.00
Nina Danielsen - styreleder
Ole K. Josefsen - styremedlem
Roger Bruer - styremedlem
Frank Labahå - ansattes representant
Sør-Varanger idrettsråd

Saksliste:
SAK 14/12

Godkjenning av styreinnkallingen og protokoll av 14.05.2012
Det var ingen kommentarer til innkalling eller protokoll
Styret etterspør videre hvorfor idrettsrådet ikke møter til disse møtene.
Daglig leder skal forsøke å få kontakt med leder for en redegjørelse

SAK 15/12

Økonomi
Driftsregnskap pr 20. september 2012 tas til etterretning med et foreløpig
merforbruk på vel 400.000,- Det har vært liten endring fra sist møte i mai og
det er fortsatt i all hovedsak en større rehabilitering av mykfuger i Barentsbadet
(100`) havari på sandfilter i Barentsbadet (100`) utbedrings av snøfangere
Barentshallen (150`) samt uforutsett stegning ved Barentsbadet i forbindelse
med ombygging på Kirkenes Skole som vi ikke har fått dekket (50`)
Foreløpig budsjettutkast for 2013 godkjennes med kun økning for lønns- og
prisvekst for neste år på 3 %. Dette gir Barentshallene KF driftsrammer på vel
12 millioner for 2013. Styret er videre anbefalt av Rådmann å se på ytterligere
muligheter for effektivisering av driften og da innskrenkninger av ordinære
overføringer fra kommunen. Spørsmål som ble reist var blant annet muligheter
for merinntekt ved Barentshallen og Fjellhallen, økning i billettsalg i
Barentsbadet for ordinært publikum sett ut i fra innskrenkning i timeantall for
skolesvømming og vurdering av nedleggelse av Bjørnevatn svømmehall.
Styret ble av daglig leder forelagt tre alternativer for Bjørnevatn svømmehall.
1. Nedleggelse av folkebadet ved Bjørnevatn svømmehall med
tilrådning om fortsatt skolesvømming og utleie til lag og foreninger
2. Nedleggelse av Bjørnevatn svømmehall i sin helhet
3. Opprettholde tilbudet som i 2012
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styret gikk enstemmig inn for alternativ 1 og at rammer her overføres til reduksjon av
treningsavgifter til barn og unge under 19 år internt i foretaket

SAK 16/12

HMS rapportering
- Intet å bemerke

SAK 17/12

Driftsorienteringer
- Styret ber administrasjon om å forberede en sak til Rådmann om mulige
setningsskader ved Kirkenes Stadion. Grunnen under anlegget har merkbart
endret seg de siste to år og styret ønsker en avklaring fra kommunen om dette
kan ha noen med den omfattende utbyggingen som har funnet sted i
umiddelbar nærhet til anlegget. Både Barentsbadet og den nye skolen i
Kirkenes har hat store grunnarbeid de seneste år
- Styret ber videre om at det i budsjett for 2013 skal legges inn overføringer fra
våre eiere øremerket til tilstandsrapporter for samtlige anlegg

SAK 18/12

Eventuelt
- Sak vedrørende lønnspolitikk ble tatt opp i forbindelse forhandlinger. Styret
ber om at ordinære lønnsforhandlinger skjer i henhold til de øvrige kommunale
tariffoppgjør og tidsintervaller. Sør-Varanger har allerede en lønnspolitisk plan
som kan følges

__________________________________
Styreleder Nina Danielsen

__________________________________
Nestleder Roger Bruer

__________________________________
Ole K. Josefsen
Styremedlem

__________________________________
Ansattes representant Frank Labahå

Daglig leder Audun Andersen
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