Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 04.09.2007
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - frafall
Sven Gjøen - frafall
Ivar Einarsen
Ann Toril Hagen - frafall
John Egil Sørensen
Rune Bartnes - frafall

Klokkeslett: 18.00 - 2000
Anders Mongstad - frafall
Bjørn Terje Olsen - frafall
Asle Skålevik
Annlaug Trellevik
Fra kommunen:
Tor Harald Bringedal

Sak

Innhold

08/09/07

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader - for kort innkallingsfrist

09/09/07

Godkjenning av møtereferat
Ikke mottatt pga datakrasj. Dette jobbes det med hos leverandør.
.
Post
HIK – saker fra Njøten om kurssamlinger for høsten 2007.
Dersom du vil være med på denne utviklingssamlingen til England, må
FIR ha tilbakemelding på om du skal være med innen fredag 7
september!
HIK - Høring om prinsipper til forvaltning og fordeling av
overgangsmidlene varslet av KKD for 2008 – vi gir melding om dette.
FIR har sendt inn svar på dette.
Nordre Fjell Fotball – diverse skriv vedr kunstgressbanen på Ågotnes!
Økonomi.
Kontoutskrift kommet og økonomi er tilfredstillende
Spm om å gi tilbake midler til idrettslagene i form av kurs av
styrene.
Informasjon fra Fjell Kommune:
Skriv fra Nest Sotra Fotball vedr. kunstgressbanen på Ågotnes.

10/09/07

11/09/07

12/09/07
13/09/07

Intern informasjon fra styret
Sak vedr. kunstgressbanen på Ågotnes.
Etter møtet med Fjell Kommune i juli vart FIR informert vedr.
Kunstgressbanen på Ågotnes. I midten av august ble FIR i møte
med Nordre Fjell Fotball informert vedr banen. Det viste seg at
det var ulik tolkninger av hvordan disposisjonsretten og
eierforholdet på banen var/ skal være. Dermed kallet FIR inn til
møte mellom partene 30 aug, der saken vart belyst fra begge
parter. I løpet av møtet vart det enighet om at :

Utføres
av

1. Anlegget er eit kommunalt anlegg, med dei forpliktinger
som det medfører for eigar.
2. Treningstider vert fordelt av FK v/ idrettskonsulenten i
samarbeid med FIR. Ledar FIR og servicetorgsjef deltek på
første møte.
3. Retningslinjer for tildeling av treningstider på kommunale
kunstgrasbaner skal utarbeides av FIR i samarbeid med FK
v/ idrettskonsulent.
4. Når ein tek i betrakning NFF sitt arbeid med utarbeiding
av prospektplan, samt store dugnadsinnsats, pådriver i
oppstartsfasen og naturleg nedslagsfelt rundt banen, må
dette takast omsyn til ved tildeling av treningstider på
bana.
5. Ferdigstilling av anlegget. Anlegget er ikkje ferdigstilt frå
leverandør. Eigendomssjef i samarbeid med aktuell
prosjektledar, Ølsnes, kontaktar leverandør for ferdigstilling
av anlegget.
6. Vedlikehaldsavtale. NFF og Fjell kommune, eigendom, har
avtalt møte 20.09.2007 kl 15:00 på Rådhuset for
gjennomgang av og signering av vedlikeholdsavtale.
Eigedomssjef er ansvarleg for innkalling og fortgang i dette
arbeidet. Kva med utvikling av anlegget ? F.eks tribuner,
trenerbenker, reklame etc.
7. Avklaring rundt midlertidig garderobebrakke, nødvendig
saksbehandling, arenareklame avtales i same møte.
8. Retningslinjer må utarbeidas for bruk av privat utstyr i alle
kommunale idrettsanlegg.
9. Seinere må en avtale for permanent garderobe/klubbhus
avtales.

Brev fra Nest - Sotra vedr at Fjell Kommune skal kjøpe anlegget
deres. Slik at de kan drive med sportslig aktiviteter. Dette må taes
opp med politiske miljøet i Fjell.
14/09/07

Eventuelt.
Sak vedr om ”Nest Sotra United ikke kan komme inn i
haller/gymsaler for vinteren 2007-2008. FIR må se på løsninger for
dette for fremtidige sesonger!
FIR må kunne fokusere mer på idretter som ikke alltid er
representert i styret i FIR. Styremedlemmer må ta ringe opp sine
medlemslag/ kontaktlag!
De som er med i styret i FIR bør møte på styremøtene for
fremtiden!

For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen
Sekretær

