Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Dato: 02.05.2013
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Tilstede fra styret:
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Vara 1: Liv Utkilen (LU)
Jan Kåre Mathiassen (JKM)
Vara 2: Ivar Einarsen - (IE)
Kristine Lundekvam - (KSL) - kom kl 1830
Vara 3: Mikael Tangen (MT)
Anita Heggholmen (AH)
Anders Mongstad - (AM)
Fra kommunen: Frafall.
Åge Landro (ÅL) - Frafall
Santhos Kuma Ratahkrishnarajah
Sak

Innhold
 Konstituering av styret i FIR
Leder
Bjørn Terje
Nestleder
Anita
Kasserer
Jan Kåre
Sekretær
Ivar
Styremedlem Anders
Styremedlem Santhos
Styremedlem Kristine

01/05/13

Ny kasserer, Jan Kåre Mathiassen skal ha tilgang til kontoen til Fjell
Idrettsråd, konto nr 3638.50.45098.
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
 Kommentarer på referatet: Anders hadde noen spørsmål til siste
referatet.

02/05/13

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:

Utføres av

 Ikke noe pr. i dag
03/05/13

04/05/13
05/05/13

Post:
 Fjell kommune: Representant for arbeidsgruppen til Sotra Arena. BTO
FIR ønsker at leder i FIR skal være representert med Ivar som
varemedlem i gruppen. Bjørn Terje tar kontakt med Fjell
kommune v/Gudrun Ølnes.
 Fjell kommune: Søknader om treingstider i kommunale haller er
utsatt til 15. mai 2013.
 Fjell kommune: Svar vedr utstyr til turn og utstyr fra Gymnova.
 Fjell kommune: Temamøte om kystkultur i den nye arealplanen,
Jan Kåre M. Stiller fra FIR.

Informasjon til/frå kommunen
 Ingen til stede fra Fjell kommune.
Økonomi
•

I henhold til budsjett.

06/05/13

Runde rundt bordet:
 Fordelingsnøkkel komiteen. Arbeidet går som planlagt.
Planlegges presentert for Komité for Drift i mai.
Arbeidsgruppen har jobbet mye med dette, men fikk
tilbakemeldinger på at dette ikke var gjort godt nok. FIR ønsker
å gå inn for hodefordeling i den nye fordelingsnøkkelen. Dette
blir det nå satt opp fordelings av treningstider. Fir ber om møte
med Kultursjefen v/Odd Bjarne i nærmeste fremtid.
 Mailer som kommer til FIR blir sendt til leder for videre
sending til styret for de som skal ut til styremedlemmer.
 Samarbeidsavtale mellom Fjell kommune og FIR må
gjennomgåes og få på plass.
 Sotra Golf ønsker å få på plass Fjellmodellen og ønsker å vite
mer om denne og hva det innebærer. Dette er på tankestadiet
for tiden. Dette må utarbeides, slik at lagene får like
driftsvilkår.
 Hvordan møte og informere alle idrettslagene i kommunen. FIR
må sette opp et forslag til hvordan dette skal gjøres.

07/05/13

 Fordeling av Vedlikeholdsmidler til private idrettsanlegg er
gjort. Bjørn Terje har sett dette.
Generelt/Eventuelt:
 Møte med leder fra Sotra Sportsklubb, Dan Christensen. Brev vedr.
sak om personkommentarer fra enkelt medlemmer i fra styret i Sotra
Sportsklubb. Sak vedr. Sotra Sportsklubb og Sotra Volleyballklubb.
Sak vedr. Sotra Turn og IL og brev til Fjell kommune, fra jurist om
hallsaken og tomtespørsmålet med mer. Spørsmål om hvordan FIR
skal være et talerør fra Sotra Sportsklubb, og ta opp problemstillinger
og heller se fremover. Masse inntekts potensialer i den nye hallen. Vi
må se på kontor og møtelokaler i Sotra Arena. Og hvordan utleie og
fordeling av treningstider av hallen skal være. Vi må prøve å finne
løsninger sammen, alle idrettslagene. Det etterlyses hvordan
fordelingen skal være på møtelokaler, kontorer, lagerrom. Idrettsrådet
må være mer fremtidsrettede og tenke løsninger frem over. 5% regelen
er viktig å få på plass. Mange klubber og FIR føler seg utenfor. Det
blir mye Sotra Sportsklubb og Fjell kommune. FIR og idrettslagene
har følt seg utenfor i mange saker med hallen.
 Anita tok opp det med person-hets fra klubber mot folk i idrettsrådet
og klubber.

Neste styremøte/årsmøte blir på kontoret onsdag 05.06.2013
kl 18.00-20.00

Straume 02.05.2013
Ivar Einarsen
Referent

IE/KS/BTO

BTO
BTO

BTO

