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Til:

Deltakerne

Kopi til:
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Forfall
Nr.
1.

2.

3.

Siv Øye Carlsen
Åge Landro, Anita Heggholmen, Kristine Lundekvam, Brita Engeseth, Jon Olav
Hesjedal, Jan Kåre Mathiassen, Jacob Ihlen, Siv Carlsen
Andre deltakere – Oddvar Monslaup fra Nordre Fjell, Anne Kristine Aas fra NIF,
Preben Moldøy fra Ungdommens kommunestyre, Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen
Sakens tittel/emne
Frist: Ansv.:
Omvisning og informasjon om RAN seilforening - infosak
- Flott anlegg og god satsing på de yngste 
- Trenger støtte av FIR for å få laget molo for skjerming mot vær/ vind
mot Askøy, brev kommer
Informasjon vedr Ågotnes Idrettspark - infosak
Presentasjon fra samarbeidsklubber på Ågotnes som ønsker å utvikle området
med nye kunstgressbaner for bredde og elite, skatepark, basishall for turn,
friidrettsanlegg, garderobeanlegg, lekeplass og turstier.
Klubber med nedslagsfelt i Ågotnes-område
- Nest- Sotra – 450 medlemmer
- Nordre Fjell Allianse – 700
- Sotra Turn – 850 (400 av disse er dansere)
- CK Sotra - ?
Målsetning om å knytte til seg volleyball, karate og basket for å få med flere
ungdommer og holde på ungdommen lenger – drømmer om at parken er på
plass om 5 år.
Jobber for sammenslåing, bredere samarbeid mellom klubber– samt å få gjort
en fellespresentasjon for kommunen
Utfordringer – få kommunen som medspiller, presset/ begrenset område,
friidrettskretsen (vil ikke fjerne løpebanen), trafikksikkerhet, motorvei,
kraftlinje. Første steg – få regulert område
Anita
Innkalling, sakslisten og referat
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
2) Idrettsrådets ansvar og roller av Anne Kristine Aas Hordaland
Idrettskrets ca 45 min
3) Lam-midler - regler for tildeling
4) Postliste : tilskot til privateigde idrettsanlegg, idrettsrådskonferansen,
samarbeidsavtalen
5) evnt
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5.

Ingen merknader til innkalling, sakslisten og referatet
Idrettsråd (IR) – ansvar og roller, orientering fra NIF
IR sine lovpålagte oppgaver
- Styrke idrettens rolle/ rammevilkår i lokalsamfunnet
- prioriterer på vegne av idrettslagene
- Lage idrettspolitisk handlingsplan, langvarig – årsmelding med antall
klubber, antall medlemmer og aktiviteter
- Være møteplass mellom offentlig og privat virke
IR sitt ansvar ovenfor idrettslagene
- Informere og engasjere, tenke helhet
Idrettslagenes ansvar ovenfor idrettsrådet
- Bidra, tenke helhet
IR sin rolle ovenfor kommunen
- Påvirke
- Samordne
- Ivareta lovbestemte oppgaver
- bevisstgjøring
Hva det innebærer å være tillitsvalgt i et IR
- representant for ALLE idrettslagene i kommunen
Hva kan NIF bidra med?
- Kan stille på idrettskretstinget, arrangere idrettsrådskonferanse, være
samarbeidspart på temadager, tilbyr kurs og kan delta på møter, bistå i
kommunale planprosesser, LAM mm
Anbefalt målsetning for FIR – fordele og avklare arbeid, kontinuitet, lage
samhandlingsavtale med kommunen, rollebeskrivelser for IR, informere ut,
lage god årsmelding med info fra idrettslagene/ medlemsutvikling osv (viktig
informasjon til kommunen). Se eget vedlegg – kopi av presentasjonen
LAM midler
NIF ønsker å innføre felles medlemsregistrering og klubb administrativt
system «Klubb admin» – vil først være ferdig innført om 5 år men målet er å
sikre god og enhetlig registrering, samt kontroll av medlemskap
Formål – LAM midler skal gå til barn og ungdom, anbefaling fra NIF til
fordeling – men kan utarbeides egne tilpasninger.
FIR vedtok retningslinjer i 2008 – fungerer greit men bør vurderes i forkant
av neste årsmøte – NIF mener at det bør opp som sak på årsmøte hvert år.

Anita

Gjeldende retningslinjer – vedtatt av FIR i 2008
1. Idrettskoler skal får 12500,- pr lag før fordeling av resten av midlene.
2. Grunnstøtte på kr 7500,- pr idrettslag, unntatt idrettskoler
som er medlem i FIR med minst 10 medl 0-19 år
3) Deretter går 1/3 av resterende til aldersgruppe inntil 12 år, og 2/3 til 12–19 år.

6.

Vedtak – FIR tar opp prinsipp-saken internt i styret i god tid før neste
årsmøte
Postlisten
Sak om tildeling av midler til private anlegg – FIR fikk den ikke til
behandling i forkant av utsendelse til politikerne, kun kort orientering til leder
i forkant av utsending, ble lagt frem i komite for drift som om den var
behandlet i idrettsrådet. Det foreligger ikke forklaring på hvilke kriterier som
er benyttet for fordeling av midlene, FIR følges opp med brev til kommunen
med forslag til fremtidig behandling av slike saker, men også med konkrete
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spørsmål/ avklaringspunkter.
7-8 nov Idrettsrådskonferanse – invitasjon er mottatt, vi har garantert 2
plasser. Leder anbefaler at hele idrettsrådet blir med, og ber alle sette av
datoene.
Samarbeidsavtalen
Avtale utarbeidet, møte med Kultursjefens kontor – ble opplest og
gjennomgått i møte. I tillegg ønsker FIR at det blir tatt med punkt om
 Fast møte med Rådmannen og ordfører, årlig møte med
administrasjonen
 Samt møte med den politiske ledelsen, helst kommunestyre, en gang
pr kommunestyreperiode
Kan deretter signeres, Anita sjekker om det foreligger gyldig vedtak på
årsmøte på FIR for å få den godkjent i FIR eller om det må gjennomføres
ekstraordinært årsmøte.

7.

Vedtak - sakene følges opp av oppgitte ansvarlig
Runde rundt bordet
JOH - Takker for at vi fikk besøke RAN
Ble nevnt av flere styremedlemmer at gjennomgangen av roller og ansvar var
nyttig, og at det virker som alle ønsket å bidra for at idretten i Fjell skulle få
bedre vilkår 
Flere klubber hadde spørsmål ved regnskap og økonomi i klubb, enighet om å
tilby kurs via NIF til alle klubbene. Jacob tar kontakt med NIF og får
tilrettelagt kurs.
AH – oppfordrer kretsene til å tenke nytt, se muligheter – f. eks i saken om å
fjerne en løpebane på Ågotnes for å få til en større utbygging av anlegget.
IE – Kultursjefen, retningslinjer for treningstider ble godkjent denne uken,
har medført forsinkelse. Kristine og Siv bidrar med å få på plass utkast til
treningstider i hall og gymsaler – invitasjon til møte sendes denne uken.
Eiendomssjefen ønsker å stenge Ågotneshallen hele ferien, Sotra Arena
stenger grunnet reklamasjonsarbeid og Bildøyhallen har åpent to dager pr
uke, dette er fra et idrettspolitisk syn ikke godt nok, må kunne ha åpent både i
Bildøyhallen og i Ågotneshallen i sommer evt stenge en hall om gangen.
Anita og Siv sender brev til fjell kommune vedr saken.
Anne Kristine Aas, NIF – takket for invitasjon og skrøt av idrettsrådets
engasjement

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