Fjell Idrettsråd
Sotra Arena
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sotra Arena

Dato: 05.02.2014

Klokkeslett: 18.00 – 21.00

Tilstede på møtet var:
Bjørn Terje Olsen - BTO
Kristine S. Lundekvam - KSL
Jan Kåre Mathiassen – JKM
Anders Mongstad - AM
Anita Heggholmen - AH
Ivar Einarsen – IE – for Kultursjefen
Mikael Tangen – MT- meldt forfall
Liv Utkilen - LU
Åge Landro - ÅL – meldt forfall
Ikke tilstede:
Santos – ikke meldt frafall
Sak 01.02.14
Godkjenning av innkalling og møtereferat:

Referatet godkjent.
Sak 02.02.14
Info fra Kultursjefen v/ Ivar
Treningstider i haller / uteanlegg
Kultursjefen har etter møte med Sotra SK og Bjørn Terje i FIR justert treningstidene til
Badminton, Sotra Volleyball og Badminton i Sotra Arena.
Kultursjefen har utarbeidet et forslag til nye treningstider i haller. Planlegger å få saken
vedtatt politisk i mai. Møte i komiteen 5/3 kl 20:00.
Bjørn Terje og Anders var tilstede under tildeling av treningstider for uteanlegg. Fordelingen
foregikk uten noen dramatikk.
Fjellmodellen
Kultursjefen har stanset prosessen med Fjellmodellen. Alle rutinene skal være på plass før
arbeidet med Fjell modellen fortsetter.
Aktiv Fjell
Ivar har et håp om at booking-systemet skal være klart til bruk 1. mars.
Oppmerking Sotra Arena
Det skal merkes om på en del baner. Dette vil ta noe tid pga tørkeprosessen og baner vil bli
stengt. Ivar sender ut info om dette til klubbene.
Kontakt mot Fjell kommune
Mail til alle instanser I Fjell kommune skal nå sendes via postmottak. All innkommen post
skal registreres i Ephorte.
Futsal
Kultursjefen stenger Sotra Arena for Futsal fra 1/3. Dette pga at det skjer så mye skader på
inventar i forbindelse med denne aktiviteten.
Hærverk

Det har blitt oppdaget mye hærverk i Sotra Arena. Det skjer på tross av vakthold. Kommunen
vil kalle inn til et møte med alle vaktansvarlige I Sotra Arena.
Treningsrom Sotra Arena
Kultursjefen har innført 18 årsgrense for bruk av treningsrommet i Sotra Arena. Er du mellom
16-18 år må en ha med en myndig person for å trene.
Ågotneshallen
Ågotneshallen vil bli stengt når NestSotra arrangerer 1. divisjonskamper på Ågotnes stadion.
Sak 03.02.14
Fair Play
FIR ønsker å fokusere på Fair Play innenfor idretten i Fjell.
FIR tar kontakt med idrettskretsen for ekstern foredragsholder omkring temaet.
Sak 04.02.14
Kafeteria salg
Bjørn Terje tar kontakt med Sotra SK for et møte, der prosentsatsen for fordeling av
overskuddet i kafeteriaen er temaet.
Kiosken inne i hallen er nå klar for bruk med tilgang til vann og strøm.
Sak 06.02.14
Generelt
- Valgkomiteen var tilstede på FIR-møtet fra kl 18:15-19:00 for å få info om hvordan
FIR har fungert det siste året. De ønsket også tilbakemelding fra hver enkelt
styremedlem på skjema som er sendt ut på mail med frist 5/2-14. De oppfordret hvert
enkelt styremedlem til å ta kontakt med valgkomitéen dersom de hadde noe på hjertet.
- Fordeling av oppgaver til årsmøtet 27/3 er fordelt på styremedlemmene.
- Internettilgangen funger ikke på FIR sin maskin. Vi får ikke tilgang pga IKT I
Fjell sin policy overfor frivillige organisasjoner.
- Bjørn Terje kjøper inn abonnement på mobilt bredbånd.
- Søknad fra Sotra Sportskytterlag til kommunen om de kan overta anlegget. FIR støtter
søknaden. Bjørn Terje sender svar til kommunen.
- Ivar booker rom for årsmøtet onsdag 27. Mars I Sotra Arena.
Sak 07.02.14
Økonomi:
Økonomien til FIR er tilfredsstillende.
Neste møte onsdag 5/3 kl 18:00 I Sotra Arena.
Møtet sluttet kl 20.30.
Anders Mongstad
referent

