Referat
Dato:

Styremøte - FIR

04.november 2015

Tid:

Onsdag 4.november kl 18-2000

Møte:

7 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Oddleiv Humlestøl, , Jon Olav Hesjedal, Anita Heggholmen, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen,
Charlotte Nilsen,
Ivar Einarsen frå Fjell kommune

Forfall

Janne Hamre Karlsen, Osvald Berland, Jørgen Snekkevik, Brita Engeseth, Jacob Ihlen, Kristine
Lundekvam, Siv Øye Carlsen
Referent:
Anita Heggholmen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
Agenda:
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Postliste:
3) Info frå kommunen
4) Handlingsplanen
5) Fellesmøte leder i idrettslag, Fjell, Sund og Øygarden
AH
Oppfølgingssaker/ ble ikke gjennomgått står derfor til neste møte
- Samarbeidsavtale med Fjell kommune er signert og returnert til oss. Legges på nettsside
- retningslinjer for Facebook, gjenstår
Vedtak: Godkjent
2. Postliste:
Ingen post siden sist, bortsett fra program på idrettsrådskonferansen, som er videresendt
til Bjørn Terje og Jacob

JOH

3. Info fra kommunen
- Knut Hauge fra Nest Sotra Fotball har hatt møte med Ivar vedr å få med i
rulleringen av Kultur og Idrettsplanen nytt dekke på deler av kunstgressbanen på
Skålevik, samt legging av kunstgress på Fotballbanen ved Ulveseth skole. Dette
for å kunne få refundert spillemidler ved en senere anledning. Kunstgress på
Ulveseth vil bli sponset.
- Brukermøtet i Bildøyhallen var et godt møte, hvor man fikk gått i gjennom hele
hallen og sett på hvilke utfordringer som må gjøres noe med. Det er satt i verk
tiltak for å få ting i orden. Lyset i hallen vil bli skiftet i 2016. Golvet er fremdeles
glatt, så her må man se på hva som kan gjøres.
- Det vil nå også komme informasjon fra kommunen på skjermene som henger
rundt i hallene
- Det er kommet en forespørsel fra Norges Volleyballforbund om å få bruke hallen
til landskamper 18.-22. mai 2016. Dette er kvalifiseringskamper til EM og
Ungarn, England, Israel og Norge vil delta. En kommersiell aktør har samtidig
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søkt om å få bruke hallen til en konsert. Disse har fått et foreløpig ja, men de har
også søkt om å få bruke Ågotneshallen 28.mai til samme formål. Ivar tar kontakt
med arrangør og hører om Ågotneshallen kan brukes i stedet, da dette også er mer
egnet til det antall personer arrangør ser for seg skal komme på denne konserten.
Vi håper at man får til en løsning som gjør at Volleyballforbundet kan få et
positivt svar. Idrettsrådet ønsker fortrinnsvis å prioritere idrett, men ser nok en
gang at vi får konflikter i forhold til det å få inn penger til idretten, eller det å la
idretten få bruke Sotra Arena.
- Det er nå under utarbeiding en app som skal brukes til registrering av vakthold og
antall brukere i hallene. Det vil bli stasjonert ut Ipads i hallene for denne
registreringen
Vedtak: Godkjent
4. Handlingsplan/ årshjul – oppgaver på oversikten for oktober mnd
Vi hadde ikke handlingsplanen oppe til behandling i dag
Vedtak: Tatt til orientering
5. Fellesmøte med ledere i idrettslag, Fjell, Sund og Øygarden
Anita skal ha et møte med lederne i Sund og Øygarden Idrettsråd i slutten av november
og drøfte fellesmøtet vi tenker å få til i januar 2016.
Forslag til datoer er: 13. og 20.januar 2016

AH

Idrettsrådet ser det som naturlig med et samarbeid kommunen i mellom her, da
medlemmer trener på tvers av kommunegrensene, og det er sikkert flere ting det er nyttig
å samarbeide om.
Vi må invitere Erik Kubon Halvorsen til fellesmøte for å orientere om SykkelVm 2017
Vedtak: Tas til orientering – oppfølgingssakene følges opp
6. Eventuelt
- Mikael: Det er 4. gang volleyball søker om å få benytte Sotra Arena til
arrangement, og de håper nå på positivt svar. Det er vanskelig å drive en klubb
med spillere på høyt nivå, dersom man ikke kan arrangere noe i hjemkommunen.
En konsekvens kan være at klubben legges ned, da spillerne går til andre klubber.
- Mikael: Er det mulig at volleyball kan bytte treningstiden sin på spilleflate 1, fra
21-2230, til spilleflate 2 fra 2000-2130. Da kan håndball som kommer på
spilleflate 2 kl 2100, få spilleflate 1. Ivar sjekker dette med SKK.
- Jon Olav: Stemmer det at det er en ny plan på gang på Ågotnes, som hindrer
videre arbeid med planen for idrettsparken? Ivar sjekker dette.
- Hva kan idretten bidra med i forhold til flyktningene på Ågotnes? Viktig at disse
er i aktivitet. Kan CCB avse lokaler som kan benyttes til aktiviteter? Anita
sjekker ut hvilke tiltak kommunen holder på med, slik at vår kommunikasjon ut
til idrettslag samsvarer med det som kommunen planlegger.
- Utdeling av idrettsrådets pris bør falle sammen med Kultur og Idrettsgallaen neste
gang. Nye kriterier må utarbeides for de ulike prisene, da mye er sammenfallende
slik det er i dag.
Vedtak: Tas til etterretning
Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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