Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Dato: 04.06.2013
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Tilstede fra styret:
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Vara 1: Liv Utkilen (LU)
Jan Kåre Mathiassen (JKM)
Vara 2: Ivar Einarsen - (IE)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Vara 3: Mikael Tangen (MT)
Anita Heggholmen (AH)
Anders Mongstad - (AM)
Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik
Åge Landro (ÅL) - Frafall
Santhos Kuma Ratahkrishnarajah - Frafall
Sak
Innhold
Utføres av
01/06/13 Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
 Godkjent uten merknader
02/06/13 Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
 Intet nytt
03/06/13 Post:
Anita/ivar
 NIF – Lokal aktivitetsmidlar er mulig å fordele nå. Fordeling
snarast etter gjeldene retningslinjer.
 Sotra Sportsklubb – ønsker å få ut referatene på hjemmesidene til
FIR. Referatene sendes ut til FIR sine medlemmer og skal
gjennomgåes innen to dager og så legges ut på hjemmesidene.
 Sotra BC – utsettelse av saken i kommunestyret. Ble ikke tatt til
følge.
 Fjell kommune – bustad og utbyggingsmønster. Lite relevans til
idrett og kultur.
04/06/13

Økonomi:
 Tilfredstillende, kulturmidler på vei

05/06/13

Informasjon til/frå kommunen
 Fordeling av treningstider i kommunale idrettshaller i Fjell
kommune. Grunna at Sotra Arena ikke blir ferdig i tide, må
fordeling av treningstider og arrangementstider fordeles på de
haller og anlegg som er åpen. FIR og Fjell kommune kaller inn
til møte raskt. Arbeidsgruppen blir den samme som før.
 Møte vedr. drift av Sotra Arena, vedk. salg i kiosken. FIR mener
dette er Fjell kommune sitt ansvar og få på plass en avtale med
Sotra Sportsklubb. Fir mener det er viktig at en får på plass
avtale raskt og informert alle idrettslagene om dette.
 Kontorlokaler for flere idrettslag i Sotra Arena, FIR mener dette
er rett disponering av lokaler.

06/06/13

Generelt/Eventuelt:

 FIR opplever det som et stort problem at FiR blir kallet inn på
møter på kort varsel. Møter på dagtid er vanskelig og bør være
på kveldstid. Bør komme innkalling i god tid.
 Interne mailer i FIR skal bare gå til styremedlemmer i FIR og
ikke til andre idrettslag.
 FIR var i Sotra Arene på befaring 30.05.13 og kommenterte at
det er feil på merkingen for badminton, volleyball. Dette må
ordnes opp i og settes opp etter krav fra klubbene
 Fordeling av treningstider i haller – gruppen jobber og kaller
lagene inn til møte raskt.
 Når en skal sitte i arbeidsgrupper, innkalling til møter, bør det
alltid være to fra FIR så langt det lar seg gjøre.
 FIR melder inn alle krav om merking og utstyr i hallene skal
være som avtalt og lagt til rette etter forskrifter som er laget.
Fjell kommune må se til det som er kommet inn fra klubber som
mener dette er feil.
07/06/13

Driftsavtaler med Sotra Sportsklubb om Sotra Arena. Møte
sammen med Dan Christensen fra Sotra SK:
 Ingen forslag på avtaler er klare pr i dag. Mangel på fremdrift i
forslag med avtalene mellom Sotra Sportsklubb og Fjell
kommune.
 Kioskdrift som er åpen i helger og på dagtid er et ønske fra
Sotra Sportsklubb og Fjell kommune. Vanskelig å flytte ut alle
varer fra kiosken ved arrangementer. Kiosken skal gi tilbud til
andre baner som fotball, uteanlegg og evt. andre arrangementer
i hallen evt. hall 3. Fritt salg i kiosken på andre enden av hallen,
ved bane 1 og 2. All inntekter ved kantinen/kiosken (som driftes
av driftsselskapet) skal fordeles % vis ut fra salg enten av
nettosalg, omsetning eller bruttosalg. Dvs at inntekter fra den
kiosken/kantinen bl.a. tilføre den klubben som har
arrangementer.
 Det må legges til rette for vann og avløp i kioskløsningen
og at lagene kan bruke den til sine arrangementer. Dette må
taes tak i raskt.
 Vedr. utleie av hallen til arrangementer i hall 1 og 2 skal
fordeles av Fir og Fjell kommune, når det gjelder større
arrangementer som går ut over treningstider for klubber. Det må
avklares med Sotra Sportsklubb, FIR og Fjell kommune.
Spesielt med hall 3 og treningstider for klubbene som bruker
Sotra Arena.
Neste styremøte/årsmøte blir på kontoret mandag 24.06.2013
kl 18.00-20.00

Straume 05.06.2013
Ivar Einarsen
Referent

