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Mathiassen, Kristine Lundekvam, Bjørn Terje Olsen, Charlotte Nilsen, Even Moldøy,
Siv Øye Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Forfall
Jon Olav Hesjedal
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
AH
Godkjent med oppfølgingssaker
- FIR har fortsatt ikke mottatt svar på henvendelse vedr tildeling av tilskudd,
må purres enda en gang
2. Idrettsrådkonferanse
Leder orienterte fra samlingen. Varierende innhold, mye bra. Idrett for alle? Får vi
AH
det til? Fokus på folkehelse – få alle i aktivitet.Hvordan redusere sosiale
ulikheter? Møhlenpris Idrettslag – lavterskeltilbud for innvandrere – i tillegg til
idrett har de fokus på samhold, holdninger og handlinger. De blir opplært i norsk
kultur og får tilbud om ulike kurs i for eksempel lederutvikling. Presentasjon av
den nye regionale planen for folkehelse. Gode innspill når en hadde gruppearbeid
på hvordan de andre idrettsrådene fungerer og hva de gjør for å nå ut til
idrettslagene. De arrangerte for eksempel kurs, messer hvor alle idrettslagene
stiller med egne stands, idrett- og kulturkonferanser osv. Idrettens verdier er
viktige og bidrar til god samfunnsbygging, fairplay og gode rollemodeller.
Sykkel-Vm 2017 – De ønsker å skape en folkefest, men mange arrangement rundt
VM. Fir bør invitere prosjektleder Erik Halvorsen sammen med CK Sotra til et
møte?
Vedtak – tas til etterretning
3. Informasjonsaker – Fjell kommune
Det er nå innført åpning av haller fra kl 09:00, gjelder alle haller. Idretten er
informert, men har ikke vært tatt med i dialog vedr saken. Idretten har gitt mange
innspill på at dette er uheldig og lite hensiktsmessig for idretten. Leder følges opp.

AH

Aktiv Fjell – skal være tilgjengelig i alle haller/ gymsaler fra 1. januar. Kurs 13.
og 15. januar – FK sender ut mail om det.

IE

Nøkler som tidligere ble hentet på Fjell Rådhus, hentes nå i Sotra Arena.

IE

1 av 2

Brattholmen skole – der har vaktansvarlig egen nøkkel.
FK har fått midler fra EU til å se på andre idrettsanlegg. Idrettsrådet får 3 plasser –
kjempespennende . Forslag til 2 personer tilknyttet Ågotnes idrettslag – samt 1
fra Straume idrettspark. FIR ønsker å delta, mer informasjon kommer.

IE

Oppstart av brukermøte i de kommunale hallene/ anleggene. FK innkaller til dette.

IE

Renhold av Bildøyhallen – utfordring med støv og glatt gulv, flere av brukerne av
hallen har tatt opp saken. Fått positiv tilbakemelding fra Eiendom om mulighet for
vask to ganger pr dag. Ivar følger opp Eiendom.

IE

Det ble gjort en endring i prioriteringslisten over spillemidler. Lysanlegg på
Ågotnes ble flyttet opp på andreplass.
Vedtak: Tas til etterretning
4. Tildeling av overskudd fra utleie Sotra Arena
Rapport er laget og sendt til styret. Fordelingen skal gjøres etter samme
prinsippene som ved Lam-midler. Noe diskusjon om hva som er LAM-modellen?
Dette da den har et grunnbeløp per klubb, samt tillegg til HU, før en fordeling pr
medlem for delt på ulike aldersgrupper. Foreligger også krav til rapportering mm
Ivar og Anita lager forslag til utregning for fordelingen denne gangen. Deretter ser
Anita, Ivar og Bjørn Terje på et forslag til ny modell.
Vedtak: Tas til etterretning
5. Julemiddag i januar
Jacob tar initiativ, invitasjon kommer.

JI

Vedtak: Tas til etterretning
6. Eventuelt
Utleie av Sotra Arena, stor ulempe for klubbene da mye treningstid går bort.
Grunnet store arrangement så går mye tid med til rigging.
Viktig å velge arrangement som gir høy inntekt, og som benytter kortest mulig tid.
Lage oversikt over utleie, antall stengte dager – samt åpne dager av hallen.

SSK

Hva er status på Fjell modellen? Ikke kjent hva som er status og fremdriftsplan.

AH

Anlegget på Ågotnes – FIR har fått informasjon, men prosjektet kjøres av
idrettslagene på Ågotnes.
Sartor Fotballklubb ønsker å møte FIR. Vi inviterer de til et møte.

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