Idrettsrådet i
ÅRSMØTEPROTOKOLL
Årsmøtet ble avholdt på Bjorøy skule, dato kl. 19.00
1.

Åpning
Leder Jens Kvalsund ønsket medlemmer og gjester velkommen.
Bjørn Terje Olsen leder Bjorøy IL informerte om idrettslaget på Bjorøy.

2.

Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
Møteleder: Asle Skålevik
Sekretær: Anders Mongstad
Undertegning av protokoll: Jan Helge Halleraker (Boks Klivarlag) og Svein Landro
(Sotra Golfklubb)

3.

Godkjenne fremmøtte representanter
34 stemmeberettigede fra …14… idrettslag, …2…. gjester/ikke stemmeberettiget –
totalt …36… stk.
Følgende lag var representert inkludert FIR : Bjorøy, Boks Klivarlag ,
Brattholmen IL for barn og unge, Cykkelklubben Sotra, Foldnes IL, IL Øygard,
NestSotra Fotball, Nordre Fjell Friidrett, Ran Seilforening, Sartor Sportskytterlag,
Sotra Golfklubb, Sotra Sportsdykkerklubb, Sotra Turn & Idrettslag og Sotra
Volleyballklubb.

4.

Godkjenne innkalling , saksliste og forretningsorden
Godkjent

5.

Årsmelding
Godkjent med følgende kommentarer.
Det kom ønske om at idrettsrådet skulle gå i tettere dialog med Fjell kommune om
endringer av retningslinjer for tildeling av treningstid.
Grethe Bergsvik fra Fjell kommune ba lagene om å sjekke om treningstidene ble fullt
utnyttet. Tilbakemeldinger om at lokaler stod ubenyttet.
Grethe lovet at kriteriene for retningslinjene skullle diskuteres. Ønsket innspill fra
klubbene og idrettsråd.
Det kom ønske om at de politiske retningslinjene for tilskuddsordninger må endres.
Ikke at alle prioriterte prosjekter var fullfinansiert i ”kommunedelplan for idrett og
friluftsliv, 2005-2008”
Både Sotra Dykkerklubb og Sotra Hestesportsenter fikk trekt tilbake midler i
desember 2008 etter politiske vedtak.
Grethe fortalte at ”Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, 2009-2012” startet først
opp i 2010.
Forslag om å kalle inn til idrettspolitisk møte.

6.

Regnskap i revidert stand
Godkjent med følgende kommentar:

Det ble ytret ønske om at kommunen skulle finne egnede lokaler til Fjell idrettsråd.
7.

Innkomne forslag
Det har kommet inn 1 forslag fremmet av Fjell Idrettsråd
Forslag til revidering av ”Lovnorm for Fjell idrettsråd” godkjent med følgende
kommentarer:
Styret får fullmakt i henhold til lovverk å rette opp feil i vedtektene.

8.

Forslag til handlingsplan/arbeidsprogram for perioden
Godkjent med følgende kommentarer / tillegg:
Det ble ytret ønske om at kommunen fikk på plass en idrettskonsulent eller lignende
som kan møte jevnlig på idrettsrådene sine møter.
Nye tiltak 2009
Forberede rullering av ”Plan for idrett og friluftsliv 2010-2013
Rullering av retningslinjer for treningstid
Idrettspolitiske retningslinjer
Handlingsplan
Rent idrettslag

9.

Forslag til budsjett
Godkjent med følgende endringer:
Endre + 2 500 på renhold, underskudd på 15 000 og rette opp balansen.
Idrettsrådet ble oppfordret til å henvende seg til Fjell kommune med ønske om å få
låne et kontor. Utgiftene til idrettsrådet er høye og kan reduseres ved å få tilgang til
gratis lokale gjennom kommunen.

10.

Valg
Valgkomiteens forslag til kandidater ble fremlagt:
Det ble ytret ønske om at idrettslagene for fremtiden selv kom med forslag på
kandidater til idrettsrådet.
Styreverv
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Jens L. Kvalsund
IL Øygard
Ivar Einarsen
Sotra Badminton Club
Annlaug Trellevik
NestSotra Fotball
Anders Mongstad
IL Øygard
Kristine S. Lundekvam SotraTurn & Idrettslag
Bjørn Terje Olsen
Bjorøy IL

gjenvalgt
ikke på valg
gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
ny

1. varamedlem

Odlleiv Humlesøl

Sartor Sportsskytterlag

gjenvalgt

2. varamedlem

Greta Iden

Nordre Fjell Friidrett

ny

3. varamedlem
4. varamedlem

Marianne Rasmussen Sotra Golfklubb
Pina Bakaran
Fjell Cricket klubb

ny
ny

Revisor og vararevisor
Jan-Erik Benjaminsen Silva Regnskap

gjenvalgt

Valgkomite med vararepresentanter
Leder
Asle Skålevik
Medlemmer
Kjell Dønheim
Tove Vindenes
Varamedlem
John Egil Sørensen

ny
gjenvalgt
ny
ny

Brattholmen IL
Sartor Sportsskytterlag
NestSotra Fotball
Nordre Fjell Allianse

Representanter til idrettskretstinget
Fullmakt til styret
Gjelder for de Idrettsråd som har kontrollkomite
Engasjere revisor og fastsette dennes honorar
Årsmøtet gir styret i Idrettsrådet fullmakt til å engasjere revisor og fastsette dennes
honorar.
11. Orienteringssaker

Det ble orientert om følgende saker:
Kontingent for idrettslagene. Dette var idrettslagene negativ til.
Årsmøtet var også negativ til at FIR skulle gå ut å prøve å få inn sponsorinntekter. Det vil
føre til at FIR kjemper om de samme sponsorene som idrettslagene.
Leder delte ut ”Idrettens ærespris 2009” til Tove Iren Vindenes fra Nest Sotra.
Anne-Kristin Aas fra HIK og regionskoordinator for Hordaland/Sogn og Fjordane
innenfor Antidoping Norge snakket om ”Rent idrettslag” Hun ønsket at idrettsrådet
skulle kalle inn til en fellessamling for idrettslag i Fjell der antidoping-policy stod på
dagsordenen.
Oppfordret Fjell idrettsråd til å registrere seg på http://www.rentidrettslag.no/
12. Avslutning

Leder takket for fremmøte og en god oppslutning om de fremlagte saker.
Deltakere på årsmøtet
Med stemmerett
Navn

34

fra

14

klubber

Ikke stemmeberettigede
Navn 0

0

klubber

Gjester
Navn Anne Kristin Ås
Grete Bergsvik

HIK
Fjell kommune

Straume, 15/4-09

…………………………
Jan Helge Halleraker

…………………………………
Anders Mongstad
Protokollfører

…………………
Svein Landro

