Referat Styremøte i Fjell Idrettsråd onsdag 04.07.12
Tilstades:
Ivar Einarsen IE
Anders Mongstad AM
Oddleiv Humlestøl - HUM
Anita Heggholmen AH
Jacob Th. Ihlen JTI
Jan Helge Halleraker
Bjørn Terje Olsen BTO
Kristine Lundekvam
Ikkje Tilstades:
Jan Kåre Mathiassen JKM – meldt avbud
Odd Bjarne Solsvik (Fjell Kommune)
Jens Louis Kvalsund JLK (meldt avbud)
Sak 020/12-13
Innkalling/saksliste
Godkjent uten merknader
Referatet godkjent uten merknader.
Sak 021/12-13
Møte med kommunen om drift og utleige av fleirbrukshall.
Det er utarbeidet en rapport om de økonomiske konsekvensene av utleie og ulike økonomiske
modeller for drift av hallen. Målet er å finne en modell for utleie og drift. Idrettsrådet skal vurdere
hvordan utleige kan gjennomføres. Teknisk drift av hallen faller på kommunen.
Så langt vi kan se er det aktuelle alternativet et as som ikke er kommunalt eid dersom det ikkje
skal bli problemer med mva og lignende.
Idrettsrådet er av den oppfattning at dersom et av idrettslagene skal ha kontroll over det nevnte
AS må det sikres at et evt. overskudd føres tilbake til idretten i Fjell i sin helhet.
Videre ber FiR om å få oversendt utkast til alle avtaler mellom Fjell kommune og andreparter
angående flerbrukshallen gjeldene drift, vedlikehold, utleige og fordeling av treningstider. Vi
ønsker også kommunestyrevedtaket på saken om hallen sommeren 2011.
Det må utarbeides et helt klart regelverk rundt fordeling av tid i hallen. Dette gjelder både
treningstid, utleige, eksterne arrangement og kamper/stevner. Vi ser at det potensielt er store
konflikter mellom disse områdene.
Jens, Oddleiv og Kristine stiller for FiR. i arbeidsgruppen om drift av ny flerbrukshall.
Sak 022/12-13
Ekstraordinært årsmøte
Jh2 ordner med underskrifter på referat, utsending og sending til kretsen.

Sak 023/12-13
Post
• Intet nytt.
Sak 024/12-13
Økonomi
I henhold til budsjett.
Lam midler fordeles rett etter sommerferien Ansvarlig Ivar/Anita/Oddleiv
Sak 025/12-13
Plan for høsten
Ny fordelingsnøkkel for treningstid i haller. Halldriftsmodell. Fjellmodellen. Kartlegging av
private og offentlige anlegg i Fjell.

Referent: Jan Helge Halleraker
Neste styremøte: Onsdag 08.08.2012 kl 1800.

