HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs
1760 Halden
Dagligleder.halden@irnif.no
tlf: 91341368

12.

Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

12.a
Forslag fra Gimle IF:

Dekning av strømutgifter
Halden idrettsråd går i forhandlinger med Halden kommune og ber om at klubber med egne
anlegg får dekket strømutgiftene helt eller delvis, for å gi kommunens innbyggere et godt
aktivitetstilbud.

Innstilling fra Halden Idrettsråd:
I kommunens budsjett for 2022 er det vedtatt en nyopprettet støtte til private anlegg.
Halden Idrettsråd vil jobbe for å øke denne støtten i våre faste møter med administrasjonen
og politikerne.
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Forslag til årsmøte i:
HALDEN IDRETTSRÅD den 29. mars 2022
Fra: Gimle Idrettsforening
Tittel på forslag: Dekning av strømutgifter
Forslag:
Halden idrettsråd går i forhandlinger med Halden kommune og ber om at klubber med egne
anlegg får dekket strømutgiftene helt eller delvis, for å gi kommunens innbyggere et godt
aktivitetstilbud.
Begrunnelse:
De skyhøye strømutgiftene har ført til at flere idrettsklubber i Halden sliter stort med å holde
anlegg åpne, som fritt brukes av kommunens innbyggere. Et eksempel på dette er
lysløypene, som i dag driftes og vedlikeholdes av fem idrettsklubber i Halden. En
undersøkelse viser at disse fem klubbene hadde en total utgift på rundt 250.000 kroner i
2021, for at lysløypene skal være til allmenn bruk. Et åpenbart godt rekreasjonstilbud for
befolkningen, som kommunen burde hatt interesse av å støtte.
Ser vi til våre nabobyer, Sarpsborg og Fredrikstad, dekker disse kommunene strømutgiftene
for lysløypene og delvis også driftsutgifter for klubber med egne anlegg. Det bekrefter
Idrettsrådene i de to byene. Slike utgifter er altså lagt inn i kommunens budsjetter, og på
samme måte ber vi Idrettsrådet i Halden påvirker Halden kommune til å gjøre det samme.
For å gjøre dette på en seriøs måte, før forhandlingene med kommunen, bør Halden
Idrettsråd kartlegge hvilke klubber i Halden som har egne anlegg og hvilke behov for støtte
hvert enkelt lag har.

Halden 15. mars 2022
_______________
Morten Paulsen
leder i Gimle IF
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