Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 02.02.2021
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK)
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Jan Helge Halleraker - (JHH)
Ivar Einarsen - (IE)
Annlaug Trellevik - (AT)
Pirabakaran Murugesu – (PM) Oddleiv Humlestøl - (HUM)
ikke meldt avbud
Greta Hovland Iden - (GHI) ikke m. avbud Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik
Anders Mongstad -(AM)
Sak
01/02/11

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.

Utføres av

Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.

02/02/11

Post
Fjell Kommune Høring: planprogram for kommunedelsplan for skule
og utdanning 2011-2014. JHH gir resymé fra den på neste møte.
NIF – Fjell Idrettsråd blir med i Rent Idrettsråd. Rent Idrettslag er en
enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Vi
oppfordrer våre medlemslag til å være med på dette og sender ut mail til
lagene om dette. Sertifisert fra 3 år fremover.
NIF – Nye klubber i FIR er Misje Fotballklubb og Straume Karateklubb.
Sotra Karateklubb er lagt ned.

03/02/11
04/02/11
05/02/11

Økonomi.
Økonomien til FIR er i hht budsjettet. Alt betalt pr 020211.
Informasjon til/frå kommunen
Generelt/Eventuelt:
Revidering av kommunedelsplan for idrett og friluftsliv 2011 –2018 for
Fjell Kommune.
FIR må ta stilling til mulig organisasjonsmodell for idrettsanlegg i Fjell. Dette
bør taes opp med alle medlemslagene og at vi må få vite hva det innebærer de 4
forskjellige modellene for drift/vedlikehold av kommunale og private
idrettsanlegg i Fjell. Dette må Fjell kommune legge frem for FIR så snart som
mulig. De ulike modellene er: ”Bergensmodellen”, ”Askøy-modellen”, ”Fjell
Modellen” og den som blir praktisert i dag. FIR ønsker en oversikt over hva
som blir brukt på idrettsanlegg i dag, dvs vedlikehold, drift, vakthold, leie/utleie
av anlegg. FIR avventer Fjell Kommune sin utgreiing av disse modellene før
FIR kan komme med en uttale på hvilke modell de går inn for. Så må modellene
taes opp med medlemslagene i FIR. Fremtidig modell må så langt som mulig gi
like vilkår for alle idrettslag i kommunen.
Status for anlegg pr i dag er at Fjell Kommune har tatt for lite hensyn til idretter
som ikke er ”flate idretter” td klatring og turn. Pr i dag mangler det 3
idrettshaller for idretten, men det trengs flere for å kunne fylle kravene fra NIF.
Viktig at Bildøyhallen/Ågotneshallen blir oppjustert i hht bruk for idrettene som
ønsker de som ”basehall”, jfr vedlagt skriv.

JHH

Storhall Straume – FIR går inn for att hallen skal tilrettelegges for alle
typer idretter. Har vert på studietur til Sverige å sett på ulike hall
løsninger. Gruppen jobber videre med prosjektet og Jens følger dette opp
fra idretten.
Gruppen jobber aktivt med funksjonsbeskrivelse av hallen. Årsmøte i
FIR blir onsdag 30 mars 2011. Årsmøte blir holdt i FIR sine lokaler på
Straume.

06/02/11

Samarbeidsmøte mellom Askøy, Fjell, Sund og Øygarden vart avhold og
referat fra møtet kommer ut.
Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.
Alle
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 02.03. 2011 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume, 05.02.2021
Ivar Einarsen
Referent

