Referat
Dato:

Styremøte - FIR

12. august 2015

Tid:

Onsdag 2. september kl 18-20:00

Møte:

5 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Brita Engeseth, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Jacob Ihlen, Jon Olav Hesjedal, Anita
Heggholmen, Siv Øye Carlsen
Odd Bjarne Solsvik fra Fjell kommune

Forfall

Janne Hamre Karlsen, Osvald Berland , Charlotte Nilsen, Kristine Lundekvam, Jørgen
Snekkevik, Oddleiv Humlestøl
Referent:
Siv Øye Carlsen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat

Ansv

Agenda:
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Handlingsplan/ årshjul
3) Nordre Fjell ved John Egil Sørensen og Even Akerø
4) Postliste
5) Info fra Fjell Kommune ved Ivar
6) Evnt
Oppfølgingssaker:
- Samarbeidsavtale med Fjell kommune er signert og returnert til oss. Legges på nettsside
- Sikring av håndball-mål, fortsatt ikke rutiner på plass. Ny mail til Monsen. Han henviser
til at trenerne har ansvar for å sikre målene med sandsekker eller lignende. Følges opp
videre
- Utstyr i gymsaler; spørre skolene og idrettslagene. Mikael skaffer mailadresser til alle
rektorer
- retningslinjer for Facebook, gjenstår
Vedtak: Godkjent
2. Handlingsplan/ årshjul
God og åpen diskusjon vedr målsettingen av idrettsrådets oppgaver. Vi må tørre å stille
spørsmålstegn vedr våre oppgaver og hvordan de løses. Viktig at vi får til god diskujson
og diolog med kommunen ( både adm og pol) samt med idrettslagene.
Ble ført på ansvarlige og frister, enighet om å ha årshjulet fast oppe på hvert møte. Sendes
ut oppdatert til neste møte
Vedtak: Godkjent
3. Nordre Fjell ved John Egil Sørensen og Even Akerø
Fortalte litt om planen. Befolkningen i Nordre Fjell vil dobles i planperioden.
Viktig å sikre areal for framtiden. Planarbeidet startet opp våren 2014, politisk vedtak i
KPU i august 2015 vedr forespørsel om regulering av området.
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Politikerne var positive, vedtak om at rådmann og representanter for skule og eigedom
skal være med i planprosessen. Viktig å få planen politisk forankret nå før valget.
5 års planer, men sikring av areal for 50 år fremover.
Finansiering: Ser til Sogndal, fotballarenaen betaler seg selv fordi den leies ut til
høyskolen. Finne ulike samarbeidsmodeller med for eksempel skoler eller næringsliv for
å kunne realisere prosjekter.
Grunneier som eier Skulestadvatnet ved Kårtveit er interessert i at denne tomten kan
nyttes til slike prosjekter, det samme gjelder eier av Hamrehaugen.
Idretten er ikke nevnt med et eneste punkt i kommuneplanen. Det er betenkelig. Etter
valget skal man nå legge en ny kommunal planstrategi for de neste årene, så her er det
viktig at idrettsrådet sender innspill om arealbehov.
Det er også en interkommunal næringsplan (Fjell, Sund, Øygarden (usikker på om Askøy
var med i dette også)) som har vært ute til høring. Her burde man også sendt et innspill,
da det fint lar seg gjøre å kombinere enkelte bedrifter med idrett, og på denne måten få
realisert flere prosjekter. Dessuten, nok en gang, viktig å sikre areal til idrett for
fremtiden.
4. Postliste

AH

Idrettskretsen har sendt ut en film med fokus på anleggsmangelen. Viktig for alle
kommuner/idrettsråd.
Invitasjon fra Hordaland Idrettskrets til 2-års markering for Sykkel-Vm 2017 16.sept på
Radisson Blue Royal Hotel kl 18-20. Bjørn Terje og Jacob deltar.
Invitert fra Fjell kommune til å være med i en gruppe som skal arbeide med ulike tiltak
frem mot sykkel- Vm. Anita melder at noen fra idrettsrådet stiller.
Info/utfordring fra kretsen om å gjøre en innsats i for bindelse med valget opp mot
politikere.
Idrettskupongen – nyttig verktøy som vi tar med oss inn mot handlingsplanen.
Idrett og anleggsblad – tidligere mottok idrettsrådene dette gratis fordi det var statlig
finansiert. Nå må vi abonnere dersom vi ønsker dette. Nyttig blad, så vi tegner abb på
dette. Kr 600,- per år
Vedtak: Tas til orientering – oppfølgingssakene følges opp
5. Info fra kommunen
Aktiv Fjell: Skjerm på Ågotnes oppe og går, snart i Bildøyhallen. Fungerer greit, men må
utarbeide bedre rutiner i forhold til e-post-kommunikasjon med de ulike brukerene på
skolene/hallene
Det skal avholdes 3 brukermøter i løpet av september/oktober.

Samarbeidsavtalen er endelig signert
Sikkerhet i idrettshaller: vedr mål og status – ligger hos eigedom
Vedtak: tas til etterretning
6. Eventuelt
Michael: Er det mulig å ha et annet system for booking av halltid? Noen idretter vet helt
fra starten av sesongen når de trenger halltid, mens andre idretter ikke får vite om ulike
arrangement før et par måneder før. Da er som regel hallene oppbooket. Dette slår ut feil,
og ofte er det de små idrettene som får lide. Da blir det først til mølla-prinsippet som
gjelder.
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Det er også et problem at når kretsen melder inn sine behov, så booker de hele dagen,
mens de kanskje ikke bruker hele tiden. Da får ingen andre mulighet til å ha den ledige
tiden. Bør de også melde tilbake til kommunen dersom de ser at de ikke kommer til å
benytte den tiden som er satt opp. Odd Bjarne melder videre til kommunen at dette er noe
som må bli tatt opp på fordelingsmøtet som holdes med kretsen.
Bør man se på fordelingsnøkkelen på treningstider igjen? Hvorfor er det sånn at store
klubber kan tilby 4-5 treninger for sine lag, mens små klubber gjerne bare får en trening
per uke?
Bjørn Terje: Etter å ha vært en del i Sotra Arena ser man at ikke hallen nyttes fullt ut.
Dette bør sees på. Når man har en sånn storstue bør den være maks i bruk hele tiden.

Vedtak: Tas til etterretning
Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte

side 3 av 3

