Referat
Dato:

Styremøte - FIR

4. februar 2015

Tid:

Onsdag 4. februar 2015

Møte:

2 – 15

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Anita Heggholmen, Brita Engeseth, Jan Kåre Mathiassen, Charlotte Nilsen
(charlottenilsen@me.com), Jon Olav Hesjedal, Åge Landro, Jacob Ihlen, Bjørn Terje
Olsen, Siv Øye Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Forfall
Mikael Tangen, Jørgen, Kristine Lundekvam
Referent:
Siv Øye Carlsen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
AH
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat frå forrige møte
2) Sartor Fotballklubb v/ Janne Hamre Karlsen
3) Info frå kommunen
4) Postliste: Idrettskretsen: Nytt regelverk doping - Nyhetsbrev frå kretsen - Bli medbrosjyre
5) Evnt

Vedtak: Godkjent
2. Sartor Fotballklubb – ved Janne Hamre Karlsen
Informasjon om bakgrunn og ide, ønsker å gi et lavterskel tilbud til ungdom som
elsker fotball. Klart og tydelig budskap – si Nei til narkotika samt Rent idrettslag.
I dag 30 medlemmer. Mye fokus på mestring, sosialt engasjement, integrering,
samfunnsengasjement og fotball-glede. Alle må også bidra selv, aldersgruppe fra
16 år i 2015 tidligere 18 år. Ønsker muligheten for å utvikle et ungdomssenter på
Bildøy, kunstgressbane og klubb/ ungdomshus.
Flott tiltak – og engasjement. Ble anbefalt å ta kontakt med FK for å få i gang en
diskusjon vedr anlegg på Bildøy. SSK sjekker status på klubbhuset på Bildøy.
Bildøybanen, ønskes også brukt både til sandvolleyball, paintball, skatebane
(ønske fra USK) og kunstgressbane
Vedtak: FIR gir sin tilslutning
3. Informasjon fra Fjell kommune
Aktiv Fjell – tatt i bruk, gjelder både i haller og på skoler. Nettløsning er klar, og
neste fase er at skjermer skal opp på skolene. Noen utfordringer vedr SA og
gjeldende avtale – tas mellom FK og SA
Bildøyparken – spennende område, ønsker å utvide tilbudet. Pt ligger saken hos
administrasjonen – vil bli utredet og lagt frem for politikerne.
Uteanlegg – tider er fordelt, må vurdere å utvide åpningstiden på gresset på
Ågotnes.
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IE

Spørsmål vedr. gulv/ vasking i Bildøyhallen – oppfølging av tidligere henvendelse
IE
Vedtak – tas til etterretning, men venter tilbakemelding på flere av sakene
fra FK
IE
4. Postlisten/ saker fra FIR
Nyhetsbrev og annen post sendes videre til styret og idrettslagene fortløpenede
Håndballmål, FK har sjekket alle anleggene har funnet noen forbedringspunkter,
skal lages plan for utbedring – har FIR fått den? Bør vurdere å involvere klubbene
for å få fortgang i evt utbedringer.
Trygg i Fjell – startet opp, mangler SSK grunnet møte med FK og Aktiv Fjell.
Alle med videre, positivt tiltak
Brev til politikerne vedr Fjellmodellen er sendt, men pt har vi ikke mottatt noen.
Oversikt over antall utleiedager er sendt til alle, viser både antall dager samt
hvilke som er fakturerbare. Ønsker å se på regnskapet før en tar en avgjørelse for
hva en skal anbefale for FK. Utfordring at tilskuddet fra FK blir mindre og
mindre.
Mulighet for å registrere seg under Tilskuddsportalen, Ivar kan bistå om en
trenger hjelp. Forslag at klubbene har en ansvarlig som sjekker det før hvert
styremøte. Lenke legges på FIR sin nettside
Vedtak: Tas til etterretning
5. Eventuelt
Enighet om at det var kjempekoselig med jule/ nyttårsmiddag på Zupperia – flott
tiltak
Årsmøte
Onsdag 25. mars kl 18:00 (?) – neste styremøte er derfor 11. mars.
Innkalling minst 45 dager før, frist for innmelding av saker minst 25 dager før.
Legges på nettside og sendes til alle klubbene.
Saksliste og papirer klar 1 uke før årsmøte
Vedtak – Tas til etterretning
Foreløpig godkjent av leder av FIR,
endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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