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Protokoll fra styremøte 20. januar 2022 – Fana Arena 
 
Deltakere: 

• Tor Gjøstein – styret 

• Harald Fiksdal – styret 

• Dag Aksnes – styret 

• Nancy Jøssang – styret 

• Maren R Lied - styret 

• Hans R. Dankertsen – administrasjon 

• Lars Røttingen – administrasjon 
 
Ikke til stede: 

• Laila Kjærevik – styret 

• Karen Kayser – styret 
 
Saker som ble behandlet: 
 

1. Referat fra styremøte 09.12.21 
Det var ingen kommentarer til referatet fra sist styremøte.  
 

2. Status drift 
Økonomisjef hadde en kort gjennomgang for styret med fokus på grupperegnskaper for 2021. 
Budsjett for 2022 for hovedlaget ble også gjennomgått. Daglig leder gikk gjennom øvrige saker 
knyttet til drift. Styret tok informasjonen til orientering.  
 

3. Status Slåtthaug Arena 
Daglig leder orienterte om siste utvikling siden styremøte 9. desember 2021. Styret i Fana Idrettslag 
har et tydelig ønske om å få realisert Slåtthaug Arena med en fornuftig driftsmodell, og arbeidet med 
å sikre en avklaring vil bli intensivert i 2022. 
 

4. Status Totland – Skianlegg  
I forbindelse med avisartikkel orienterte daglig leder om hvordan arbeidet er organisert samt øvrig 
generell informasjon. Styret i Fana Idrettslag tar initiativ til å invitere Fana Idrettslags Stiftelse til et 
møte for å diskutere hva Fana Idrettslag kan bidra med i prosessen. 
 

5. Årsmøte 
Årsmøtet for Fana Idrettslag er berammet til 30. mars 2022 og styret og administrasjonen vil i 
fellesskap ferdigstille arbeidet med årsrapporten.  

 
6. Lønnsfastsettelse 2022 

Denne saken ble utsatt til et senere møtet for å se an utviklingen hos sentrale forbund 
 

7. Eventuelt 
Styrets leder tok opp at det i løpet av 2022 kan være hensiktsmessig å se på organisering av 
administrasjonen i hovedlaget og ulike roller for å i enda større grad tilpasse idrettslaget til fremtiden 

 
Fana, 20.01.2022 
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