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Dato:

Styremøte - FIR
Tid:

Onsdag 3.juni, kl 18-20:00

Møte:

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Tilstede:

03.juni 2015

Fjell kommune

Osvald Berland, Brita Engeseth, Anita Heggholmen, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Jacob
Ihlen,Charlotte Nilsen, Jørgen Snekkevik Kristine Lundekvam,
Ivar Einarsen og Lennart Fjell fra Fjell kommune, Erik Kubon Halvorsen fra Bergen 2017
(sykkel-vm)
Forfall
Jon Olav Hesjedal Janne Hamre Karlsen Siv Øye Carlsen Oddleiv Humlestøl
Referent:
Anita Heggholmen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
AH
AGENDA
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Informasjon fra Erik Kubon Halvorsen om Sykkel-VM 2017
3) Vurdering av inntekter fra kommersiell utleie av Sotra Arena kontra tap av
treningstid for idretten
4) Postlisten
5) Info fra kommunen
6) Årshjul – handlingsplan – utsatt til neste møte
7) Evnt
Oppfølgingssaker
* purret på div skriv jfr forrige referat fra 8. april, sendt først 3. sept 2014 – purret på
skriftlig 28. april etter flere muntlige purringer – fortsatt ikke fått svar. Dette er ikke bra
– og må følges opp. Gjelder følgende saker
14/2044 - vedk. utstyr
14/2508 - vedk. samarbeidsavtalen
15/195 - vedk. sikring av handballmål
Disse saker er purret på nytt siden sist, fremdeles ikke noe svar fra kommunen
JO
*Navn på styremedlemmer er oppdatert, men overskriften er feil/ feil årstall
KL
*Facebook – Retningslinjer ikke laget, profil for alle styret slik at navn ikke vises er ikke
laget, evt ta vekk kommentator-feltet?
Nye klubber/ idrettslag i Fjell kommune; Ågotnes Triathlon har søkt medlemsskap i FIR,
Vest sykkelklubb hører ikke til i Fjell og Dansetreff–jobber med saken, må melde seg ut
av Bergen Idrettsråd først

Vedtak: Godkjent
2. Sykkel-vm 2017 Erik Kubon Halvorsen
Et av verdens største arrangement. Går av stabelen 16-24.sept 2017
9 dg – 12 konkurranser + publikumskonkurranser
1150 utøvere fra 80 nasjoner
500000 tilskuere – kanskje flere
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300 millioner tv-seere verden over
Trenger 1500 frivillige
Det skal være spektakulært, inspirerende og populært – en folkefest
Man vil bruke konseptene fra Tall Ship Race, da dette har fungert utmerket.
Premieutdeling vil skje på Torgallmenningen med underholdning
Man vil legge opp til arrangementer som konserter o.l om kveldene
Grieghallen blir oppholdstedet for all presse og media
Bergen 2017 er organisasjonen, men man vil sette ned en hovedkomite, lokale
arrangementskomiteer i kommunene, engasjere idretten + et utvalg bestående av
idrettskretsen og idrettsråd i de berørte kommunene.
Hvilke type arrangement kan man få til her ute? Kan man arrangere seminarer?
Invitere Tour of Fjords til å arrangere et ritt/etappe her ute i øyene i forkant av VM?
Bygge videre på noe vi allerede har? Skjærgardsrittet for eksempel? Lukket barneløype i
Straumeområdet?
Man legger opp til et samarbeid med skolen vedr et opplegg for 5.klassinger.
MOT og Dale Oen Experience er to aktører man vil knytte til seg i forbindelse med VM
Kristoffer Skjerping: Mot-ambassadør og idrettsambassadør for Fjell kommune?
16.sept 2015 – 2 år til VM!! Dette skal markeres! Det vil være arrangement i forbindelse
med dette om man vil åpne internettsider og portaler for frivillige osv.
Oppfølging: Det vil snart bli sendt ut invitasjon til idrettsråd/idretten for videre deltagelse
i dette
3. Inntekt Sotra Arena kontra tap treningstid
Fir er positiv til utleie av hallen på dagtid så lenge dette ikke rammer noen av de
aktivitetene som er der fra før, men ønsker tilbakemelding på om det ligger noen
kostnader til fratrekk i denne type utleie, som ikke er kjent for Fir per d.d. FIR har ikke
fått tilbakemelding fra Fjell kommune om denne type utleie blir rammet av 5% regelen,
men foreløpig går man ut fra at den ikke blir det, slik som SSK har skissert.
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IE
Når det gjelder annen kommersiell utleie er Fir delt i sitt syn på dette. Noen mener at man
bør leie ut slik at idretten får inntekt, mens andre mener at vi bør være restriktive på dette,
spesielt arrangement som julebord og lignende. Det er først og fremst idrettsarrangement
som bør prioriteres. Noen ganger er det de samme klubbene/lagene som blir rammet hver
eneste gang det er utleie, og da må man se på fordelingen på treningstidene i forhold til
dette.
Yrkes-NM har søkt om leie av hallen i september 2016. Dette er i samme tidsrom som det
avholdes en del kretsturneringer. Her bør man i alle fall unngå kollisjon, men også ta i
betraktning at hallen allerede er leid ut til OTD 2016 10 dager i oktober. Fir er skeptisk til
at enda en uke med treningstid faller bort like før OTD.
Vedtak: meldes tilbake til Fjell kommune
4. Post:
Fra kretsen:
Informasjon om hvilke saker man vil legge vekt på for kommune og fylkestingsvalget:
*sørge for nok idrettsanlegg
*gjøre det lettere å være idrettslag
*gi alle skoleelever en time fysisk aktivitet hver dag
Det er kommet et nytt e-læringsprogram vedr REN IDRETT. Sendt ut til idrettslagene.
Alle idrettslag bør søke om å bli et rent idrettslag.
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Utstyr og anleggskonferansen 6.og 7. november 2015 – melding fra Norges Gymnastikk
og Turnforbund
Vedtak: tas til etterretning
5. Informasjon fra Fjell kommune
- Aktiv Fjell – skjerm er på plass på Ågotnes og vil komme i Bildøyhallen i løpet
av neste uke
- Sommeråpne haller – Sotra Arena stenger i slutten av juni og åpner i august, her
skal det utføres vedlikeholdsarbeid, Bildøyhallen må stenges en uke pga
behandling av gulv. Ikke åpnet i juli, men ellers 2 ganger per uke.
- Treningstider – Ivar og Kristine har laget et forslag som er sendt Siv og de venter
på tilbakemelding fra henne. Det blir innkalt til et fordelingsmøte i neste uke –
Ivar, Kristine og Siv
- Det er en del som ikke melder inn at de ikke benytter treningstidene sine og dette
fører til at det står tomme haller rundt om. Hva kan gjøres for å få klubbene til å
melde inn? Bør man innføre noen form for sanksjoner? Til handlingsplanen!
- Fordeling av tilskudd til private anlegg – til politisk behandling neste uke
- Oppfølgingssak – Registrering i Brønnøysund. Årsmøtereferat er nå signert av
alle og kan sendes Brønnøysund og deretter kan man oppdatere der
- Ivar har purret på Samarbeidsavtalen og Servicetorget har lovet å følge opp saken
- LA-midler – Jacob og Bjørn tar oppgaven med å fordele midlene
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Vedtak – tas til etterretning
6. Handlingsplan/ årshjul – tiltak
Forslag til ny form på handlingsplanen, samt oppdatert årshjul sendes ut på nytt,
oppdatert med frist for tippemidler – utsatt til neste møte
Vedtak: Tas til etterretning – gruppene jobber videre og rapporterer til FIR-møtene
7. Eventuelt
Ågotnes Triathlon er nytt medlem i Fir. Sjekke at de kommer med på listen over fordeling
av midler
Charlotte: Skatebane på Bildøy? Alle som nå arbeider med utvikling i Straume-området
må ta inn skatebane i planene sine. Denne kan for eksempel være en midlertidig bane,
eller man kan planlegge baner i åpne by-rom i Straumeområdet. Mikael tar med ideen i
sine tanker om utvikling av Bildøy-området
Jon Olav har sendt inn en melding om at vi må diskutere internett-tilgang i hallene for
idretten. Fir ber Jon Olav lage et skriv om dette, som vi kan videresende til kommunen
Anita kontakter SSK og ber om at utleieinntektene blir utbetalt til FIR. Jakob fordeler
etter samme modell som siste utbetaling, da Ivar, Bjørn og Anita ikke er ferdige med
arbeidet med å se på andre måter å fordele midlene.
Bjørn deltok på møte i kretsen 28.05 på Idrettens Hus, og melder tilbake at man kan lese
skrivet Idrettspolitisk dokument på kretsens hjemmesider, dersom man vil ha full oversikt
på det man gikk gjennom. Det viktigste man vil jobbe for i denne omgang er at man ikke
må miste tippemidler, og dersom det skal være sånn, vil man heller ha inn et beløp til
idretten i statsbudsjettet.
Vedtak: Tas til etterretning – gruppene jobber videre og rapporterer til FIR-møt

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