Søknadom fritak halleieTysnesIdrettslag
Til politisk ledelsei Tysneskommune
I HåndballforbundetsRegionVest er det i dag 12-15 kommunersom ikke krever halleie fra
idrettslagenesine,for aktivitet som gjelder barn og unge.
TysnesIdrettslagønskermed dette å søkeTysneskommuneom et slikt fritak.

Årsak:
Halleien utgjør en betydeligandel av idrettslagetsinetotale kostnader(for 2018kr. 110.000), se
vedlagteårsregnskapfor 2018.Det er for idrettslagetsvært krevendeå drive inn tilstrekkeligmed
dugnadsinntekterog sponsorinntekterfor å kommeut med et positivt årsresultat. Årsresultatetfor
2017 er på –kr 114.000,- (seellers vedlagtregnskap)
Det gjøresalleredeen kjempeinnsatsav foreldre under Tysnesfest,78 vakter i travle nattetimer ga en
inntekt på kr. 58.750,-. Å øke medlemsutgifteneer uaktuelt, det vil resulterei laveredeltagelseav
barn og unge.Mangespiller faktisk bådehåndballog fotball, og bidrar til at vi faktisk får mangenok
med til å stille lag i beggeidretter. Men dette fører ogsåtil stor belastningfor foreldre, både
økonomiskog med tanke på dugnadsinnsats.Antall medlemmeri TysnesIdrettslag:113 stk i alderen
13 – 19 år. Idrettslagetaktivisereraltsåen stor andel av kommunens475 innbyggerei denne
aldersgruppen.
Motivasjonenfor å engasjeresegi drift av idrettslagetpå dugnad,enten som trener, oppmanneller
andre verv, liggerhovedsakeligpå det sportsligeplan. Det gjelder ogsåosssom sitter i styret; det er
det sportsligesom driver ossog som vi har et stort engasjementfor. Men når økonomiske
bekymringerblir det vi stadigmå bruke tid på, og føler vi burde bruke endamer tid på pga
kommendeøkt kostnaderknyttet til blant annet dommerutgifter, blir det mindre tid til oversfor
kreativt engasjementpå andre plan.
Fokuset for idrettslagetvil fortsatt være å ta et viktig samfunnsansvar.
Barnog ungeer påviseligfor
lite fysiskaktive, noe som på sikt vil gi helseutfordringerfor mange, og samfunnskostnader knyttet til
dette. Tysnesidrettslager viktig for en liten kommunesom vår, med begrensetaktivitetstilbud til de
unge.Ogsåmed tanke på integreringav alle kategoriertilflyttere er et idrettslagen meget viktig
arena.
Vi oppfordrer Tysneskommunetil å leggetil rette for gode rammevilkårslik tilfellet er i mangeandre
kommunerog lytte til vår anmodningom fritak for halleie fra år 2019.Tagjerne kontakt med ossfor
nærmereavklaringerog utsikter for 2019.
For styret i TysnesIdrettslag
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