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Referat fra medlemsmøte ang. hallsaken 21.09.15
Mandag 21.september hadde hovedstyret i Falkeid kalt inn til informasjonsmøte for status i
hallsaken.
Styreleder Anette Askeland ønsket velkommen og fortalte kort om bagrunnen for møtet.
Hallkomiteen v/Anne Stine Gjerde gikk igjennom en presentasjon om status i hallsaken.
(Se vedlagt presentasjon).
Etter gjennomgangen delte vi oss inn i små grupper for å få opp synspunkter og forslag for det
videre arbeidet i hall komiteen.
Selv om antall fremmøte medlemmer kunne vært høyere, så var det en meget engasjert gjeng
som hadde stilt opp og som kom med veldig mange gode innspill og forslag.
Disse forslagene vil nå hallkomiteen se nærmere på, og se hvilke innspill som vi har muligheter
å få inn i hallprosjektet. Med bakgrunn i de rammene som ligger i komiteens mandat fra det
ekstraordinære årsmøtet i Falkeid, høsten 2014.
Noen av forslagene/innspillene som kom inn er listet opp her:

Hva kan/bør hallen inneholde for å få til en bærekraftig drift?:







Viktig at driftsutgiftene blir tatt på alvor i prosessen videre, hvor mye har vi som lag
råd til å investere og drifte i årene som kommer?
Klasseromsareal for utleie til Tysværvåg Skole, avstanden fra skolegården og til den
nye hallen er ikke mer en ca. 1,6 km.
Stort felles areal for felles skolesamlinger for barn og foreldre, gymsal på skolen er for
liten. (Benytte ny håndballhall evt. fotballhall)
Utleie til Tysværvåg Skole, etablere idretts SFO (morgen/ettermiddag)
Utleie til kulturskolen
Utleie til Barnehagen i Tysværvåg (etablere idrettsbarnehage)

Hva ser vi for oss av aktiviteter i hallen(e)?





Håndballhall delen må ha muligheter for alle tradisjonelle innendørs ballaktiviteter
som basket, volleyball, tennis og håndball med gummidekke.
Trampett/Turn
Spinning
Sosialt rom, samlingsplass







Buldrevegg
Kontor areal til internt bruk og muligens utleie til lokalt næringsliv
Muligheter for utvidelse, flere byggetrinn
Utleie av kontorer for mindre bedrifter (håndverkere?) Kan vi bygge dette slik at de
enkelt kan ominnredes/bygges om til andre formål eller leietakere?
Utleiemuligheter til andre lag og foreninger

Mulige løsninger i byggefasen:







Bruke et mobilt knuseverk for all steinmasse (produsere eksempelvis grus til parkering
og uteområde)
Benytte grosist innkjøp ifm. kontrakter (langsiktige sponsoravtaler)
Benytte oss av lokale krefter til byggeledelse
Muligheter å få hjelp til bygging fra eksempelvis Haugaland videregående.
Skille ut uteområde og parkering som et eget del-prosjekt. Samarbeid med TKKK.
Vurdere et «seremoni-rom», kan det utløse mer støtte utenom tippemidler?

Drift:











Salg av reklame på veggene innvendig
Salg av hall-navn
Arrangere messer
Dansegalla, revyfestival, lokal båtmesse, friluftslivmesse…..
Salg/utleie av trimromdel til “proffer” aktører.
Vurdere størrelsen på medlemskontingent/hall avgift?
Mer samarbeid med andre lag og organisasjoner i nærområdet.
Etablere en senior klubb i laget.
Ha et eget Bil-lotteri ref. slik som Vard har.
Samarbeid med skolen ang. renhold, øke stillings % totalt med at de vasker både på
skolen og hallen.
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