Referat
Dato:

Styremøte - FIR

2. september 2014

Tid:

Onsdag 3. september 2014

Møte:

4 – 14

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Referent:
Tilstede:

Siv Øye Carlsen
Anita Heggholmen, Jacob Ihlen, Kristine Lundekvam, Brita Engeseth, Siv Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune

Forfall

Jon Olav Hesjedal, Åge Landro, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Jan Kåre
Mathiassen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
Godkjent med følgende kommentarer/ oppfølgingssaker
AH
- Møte med SVB inneholder flere agendapunkter enn treningstider, men
møte er pt utsatt, grunn ikke kjent
- FIR har ikke mottatt svar på henvendelse vedr tildeling av tilskudd, må
purres
2. «Trygg i Fjell»
Intensivering av arbeidet mot mobbing i Fjell kommune.
Forebygge – avdekke- håndterer- etterarbeid- medvirkning
Tilgjengelig på alle arenaer hvor barn/ unge er tilstede, øke kompetansen om
tema, få alle til å bry seg, tørre å spørre, forstå at dette er nyttig og gir berikelse, gi
handlingsalternativ for trenere/ ledere,
Spørsmål/ diskusjon – hva må være tilgjengelig/ hva er behovet for frivilligheten?
Hvordan kan de ulike miljøene/ arenaene bistå med? Hvordan samarbeide?
Hvordan sikre dialog? Hva trenger trenere?
Kommunen tilbyr kompetanse på mobbing og implementering, samt struktur og
fora. Ønsker – et pilotprosjekt med 1 eller 2 klubber, drøfte struktur og plan for å
gi kompetanseutvikling og samarbeid / samhandling som middel og mål.
Vedtak – enighet om at dette vil vi delta på, hovedvekt på avdekke og
håndtering, sende forespørsel til klubbene om deltakelse- gjør en vurdering
om forespørsel til klubbene skal sendes ut eller velges ut.
3. 7-8 nov Idrettsrådskonferanse – håper at alle kan delta, 5 stykker pt er påmeldt
( Anita, Jacob, Kristine, Brita og Siv)
Vedtak – de som ikke er tilstede på møte må snarest melde fra til Anita om de kan
delta eller ikke
4. Kommunen informerer – Ivar Einarsen
Økonomi utsatt til budsjettkonferansen i oktober
Samarbeidsavtalen er klar, sendes til ordfører – sendes videre fra kulturavdelingen
Kompensering for trening i forbindelse med utleie, Siv, Kristine er på saken sammen

1 av 2

AH

Alle/
AH
IE
IE
KL/S

med Ivar
Aktiv Fjell – pålogging pr klubb. Beskrivelse og målsetning må beskrives og gjøres
tilgjengelig for idretten. Løsningen er ikke utarbeidet i samarbeid med idretten, FIR ber
om at kommunen går i dialog med en/ flere av klubbene for å teste ut. Integrasjonen
mot særkretsen vil bli i gjort i fase 2. Tilgjengelig på web i løpet av oktober. Idrettssrådet
ønsker opplæring før det gies ut til klubbene. Haster med mer informasjon
Klisterbruk i BIldøyhallen – ikke vedtatt

C/IE
IE

Vedtak - tas til etterretning

5. Kiosk Sotra Arena – Utleie
Møte avholdt
Se vedlegg
Vedtak – tas til etterretning
6. Eventuelt
Møte med FK vedr samhandling om Sotra Arena er utsatt – en del avklaringer gjenstår

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