Referat
Dato:

Styremøte - FIR

1. oktober 2014

Tid:

Onsdag 1. oktober 2014

Møte:

5 – 14

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Referent:
Tilstede:

Siv Øye Carlsen
Anita Heggholmen, Jon Olav Hesjedal, Brita Engeseth, Siv Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune

Forfall

Jacob Ihlen, Åge Landro, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Jan Kåre Mathiassen,
Kristine Lundekvam
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
AH
2) Post: Innspel frå kultursjefen: Kva meiner FIR om idretten si satsing og
krav til idrettsutøvarar? Kultursjefen har fått tilbakemelding på at nokre
born ikkje kjenner seg velkomne pga dei ikkje har det nivået som vert
krevd? Skal vi ha samlingar for idretten i Fjell vedrørende dette eller
liknande tema, og til dømes invitere kretsen til slike møte? Drøftingssak
med ei attendemelding til kultursjefen
3) Idrettsrådskonferansen: Fleire som melder seg på?
4) Val av klubbar "Trygg i Fjell" jfr vedlegg
5) evnt
Godkjent med følgende kommentarer/ oppfølgingssaker
- Møte med SVB inneholder flere agendapunkter enn treningstider er utsatt
til 14. oktober – begge representantene fra FIR må få innkalling
- FIR har fortsatt ikke mottatt svar på henvendelse vedr tildeling av tilskudd,
må purres enda en gang
2. Sak fra Kultursjefen vedr tilbud til alle
Diskusjon i idrettsrådet – enighet om å sende uttalelse til kultursjefen. Stor enighet
om at idretten er for alle, ansvaret ligger i klubben – kanskje muligheter for å
tilrettelegge med informasjon på nettsidene våre.

IE
AH/
IE
AH

Vedtak: Utarbeider felles skriv
3. «Trygg i Fjell»
Intensivering av arbeidet mot mobbing i Fjell kommune.
Forebygge – avdekke- håndterer- etterarbeid- medvirkning
Pilotprosjekt med Nordre Fjell/ Nest- Sotra og Sotra Sportsklubb – fokus på
fotball i første omgang.
Vedtak – Foreslår to klubber til FK som vil ta kontakt med klubbene for
videre dialog, i tillegg deltar FiR ved Brita E. i prosjektet.
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4. 7-8 nov Idrettsrådskonferanse – ønsket i utgangspunktet at alle i FiR skulle
delta – pt er 6 stykker påmeldt (Anita, Jacob, Kristine, Brita, Jan Kåre og Siv)
Vedtak – til orientering
5. Kommunen informerer – Ivar Einarsen
Futsal – startet med en befaring sammen med Eiendomssjefen, det vil bli tilrettelagt for
kamper i Futsal i Sotra Arena dersom det er ledig tid., og ellers etter vanlige
søknadsregler. Gjelder alle idrettshaller.
Endring på treningstider grunnet messer i Sotra Arena – mail sendt ut.
Samarbeidsavtalen er klar, sendes til ordfører – sendes videre fra kulturavdelingen –
pågår fortsatt. Skal til politisk behandling 4. november

Alle/
AH

Aktiv Fjell – pålogging pr klubb. FIR har i lang tid bedt om å få delta i arbeidet med
løsningen – uten hell. Løsningen er klar for test – gjenstår kun utarbeidelse av
brukerveiledning. Idrettsrådet får opplæring på neste møte.
Eierskap til domene FIR og informasjon i brønnøysund er ikke avklart – må ordnes opp i
snarest.
Vedtak - tas til etterretning
6. Eventuelt
Brannøvelse i Sotra Arena – gikk veldig greit, men flere læringspunkter
Neste møte – onsdag 5. november 2014

Foreløpig godkjent av leder av FIR,
endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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