Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg

Dato: 02.10.2013

Klokkeslett: 18.00 – 21.00

Tilstede på møtet var:
Bjørn Terje Olsen - BTO
Kristine Lundekvam - KSL
Jan Kåre Mathiassen - JKM
Anders Mongstad - AM
Anita Heggholmen - AH
Ivar Einarsen - IE
Mikael Tangen MT

Ikke tilstede:
Liv Utkilen - LU
Santos - S
Åge Landro ÅL
Odd Bjarne Solsvik OBS

Sak 01.10.13
Godkjenning av innkalling, møtereferat og saksliste:
Ingen merknader til dette.
Sak 02.10.13
Arbeid under utførelse/aksjonsliste
Intet nytt
Sak 03.09.13
Post/Eposter
 HIK – Idrettsrådekonferanser. Anders og Ivar møter fra FIR.
 Sotra Turn – Får godkjenning for matter i Sotra Arena.
 Sotra BC/Fjell kommune – Merking av baner, og kommunikasjon mellom FIR/SBC
og Fjell kommune.
 HIK – Sotra Maratonklubb er startet opp. Nytt medlem i FIR
 Sotra Turn og IL – Søknad om bruk av hall 3 i Sotra Arena helgen 02. – 03. november
2013. Dialog med Sotra SK i denne saken.
 Vestkantsvømmerne – Spm om medlemskap i FIR. Fir kan ikke godta dette, da
Vestkantsvømmerne er medlem i Bergen Idrettsråd.

 FK: Prosjektmøte om Sotra Arena – Fremdeles mangler oppmerking for badminton og
volleyball. Dette må på plass så fort så mulig. FIR har gitt innspill til dette mange
ganger. Mangler nakkekrave på utstyrslisten til legekontor.
 FIR ønsker at det kommer hjertestarter i Bildøyhallen også. Med krav om opplæring
av bruk av utstyret.

Sak 04.10.13:
Økonomi:
Økonomien til FIR er tilfredsstillende.
Sak 05.10.13:
Informasjon til/fra kommunen:
 Fordelingsnøkkelen blir tatt opp igjen til høsten 2013 og sett på dette. Etter avtale på
fordelingsmøte i juni 2013. FIR jobber ut og ser gjennom fordelingsnøkkelen og ser på
mulige endringer og kaller inn til nytt møte. Arbeidsgruppen fortsetter med dette
arbeidet og legger frem forslag/utkast. Venter på innkalling fra Kultursjefen.
 FIR er bekymret for det er for mye utleie til kommersielle arrangement i hallen. Dette
går mye utover treningstidene til idrettslagene.
 Åpningen av Sotra Arena – FIR mener det er merkelig at ikke hele styret ikke er
invitert til åpningen. FIR har jobbet med denne hallen i mange år og mener at dette er
naturlig at de er med.
Sak 06.10.13:
Generelt/runde rundt bordet:
 FIR ber om at det blir innført forbud mot røyking, snusbruk og tyggisbruk i
inngangspartier/idrettshaller ved idrettsanleggene i kommunen. At dette blir
merket og skiltet synlig.
 Vakthold på skoler, haller, rutiner og oppfølging på dette. Hvordan skal dette være
i Fjell kommune. Vi må få på plass rutiner for dette for hele kommunen. FIR går
inn i samtale med Fjell kommune om dette. Det må også lages rutiner for
rapportering av bruk av gymsaler, idrettshaller. Det må gjennomføres opptellinger
og føringer av lister for anleggene.

Oppfølging av denne saken: Bjørn Terje Olsen/Odd Bjarne Solsvik
 Fjell kommune må komme i gang med Fjellmodellen så raskt som mulig. Her må
det ligge føringer for alle anlegg i kommunen, slik at det blir likt for alle. F.eks.
reklame, utleie til større arrangement.
Oppfølging av denne saken: Bjørn Terje Olsen/Odd Bjarne Solsvik

 FIR ønsker å sette i gang prosess rundt tilskuddsordningene i Fjell kommune. FIR
setter ned en arbeidsgruppe som sender inn skriv rundt dette.
o Oppfølging: Bjørn Terje Olsen, Jan Kåre Mathiassen, Anita
Heggholmen.
 Samarbeidsavtale med Fjell kommune: Vi jobber gjennom avtalen på neste
styremøte.
o Oppfølging: Bjørn Terje Olsen
 Spm. om kjernetid i idrettshallene. Hva er dette? Hvordan skal dette reguleres og
fordeles. Møte om fordeling/revidering av treningstider I kommunale idrettshaller I
Fjell kommune. Dette må gjennomføres og FIR innkaller alle klubbene.
o Oppfølging: Bjørn Terje Olsen og arbeidsgruppen.
 Arbeidsmøte 13.desember i Bergen.
 Rutiner for Sotra Arena må på plass så fort som mulig. Dette gjelder alle mulige
rutiner for hallen. Dette gjelder for alt utstyr, klær, bruk av hallene, utleie og lån av
hallen.

Møtet slutt kl 21.00.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 06. November kl 1800 – 2000.

Referent fra møtet

Ivar Einarsen
Sekretær

