Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 05.11.2008
Klokkeslett: 18.00 - 2000
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund
Bjørn Terje Olsen - ikke meldt forfall
Kristine Lundekvam
Asle Skålevik
Ivar Einarsen
Annlaug Trellevik – ikke meldt forfall
Hilde Halvorsen ikke meldt frafall
Oddleiv Humlestøl - ikke meldt forfall
John Egil Sørensen
Fra kommunen:
Anders Mongstad
Ingen kommet idag
Sak

Innhold

01/11/08

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader
Godkjenning av møtereferat
Referat er godkjent med merknader

02/11/08

03/11/08

Korrigert:
Fjell Kommune må kjøpe ut utstyr til idrettslag som står på
kommunale idrettsanlegg og blir brukt av alle på disse anleggene.
Post
IL Øygard – Spm om hvorfor hallen er stengt i uke 51, FIR viser til
reglene som gjelder for idrettshaller i Fjell Kommune, der arrangement
går fremfor treninger. Og uke 51 er det minimal bruk av hallen.

Utføres
av

JLK

Storhallkomite – Møtet utsatt inntill videre. Jens følger opp saken mot
Flerbrukshallkomite i Fjell – vi ønsker at vedtaket fra 12.02.2008 skal
holdes og at idrettsrådet skal stille med 2 representanter i arbeidsgruppen.
Vi sender tilbakemelding på dette snarest..
Tilskuddsordninger - vedlikeholdsmidler til fordeling, reglene er pr i
dag så utydelige og dårlige at FIR ikke har mulighet til å kunne fordele
etter dette. Vi innstiller på de søknadene som ligger utefra de
tildelingsregler som gjelder og skjønn. Dette kun ut i fra vedlikehold på
private anlegg. Evt overskudd blir fordelt refusjon av kommunale
avgifter på private anlegg. Må gjøres før 25 november.

JES/IE

Søknad fra Foldnes IL om kunstgress på Bildøybane, må komme inn i
den nye planen for idrett og friluftsliv 2009-2012. FIR er positiv til denne JES
søknaden ber Foldnes jobber videre med dette.
Vedlikehold Ågotnesanlegget / friidrett; må inn på den nye planen for
idrett og friluftsliv 2009-2012. På lik vilkår som med vedlikeholdet av
Bildøyhallen.

JES

Holdninger og doping – FIR jobber med dette ut i alle idrettslagene. Vi IE
bruker det som antidoping Norge og MOT har.
Dette gjelder også de som står å røyker i inngangspartier i
idrettsanleggene. Ber Fjell Kommune ta bort askebeger og lager skilt om
dette på anleggene.
FIR ønsker og vil jobbe med å få fjernet brusautomater fra
AM/KSL
idrettsanleggene og bytte de evt. ut med vannautomater. INNEN utg
2008.

04/11/08

Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende.
JES/IE

05/11/08

LAM midler er fordelt.
Informasjon fra Fjell Kommune:
FIR ønsker å ha en kontaktperson innen administrasjonen i Fjell
Kommune. Dette må komme på plass.
Nest Sotra søker om treningstider på Ågotneshallen på ledig tid
om i helger. Skal ledig tid kunne søkes på må alle idrettslagene
kunne søke på dette fra 010109. Alle idrettslagene må få
informasjon om dette. Inneidrettene bør forfordeles før
uteidrettene ved denne praksis, dette pga meget lav hallkapasitet.
Ved arrangement går trening ut.
Tilsynsperm er laget for Ågotneshallen og FIR jobber med denne
til neste møte. Vi leser gjennom den og kommer tilbakemeldinger
på dette.

06/11/08

Intern informasjon fra styret
•

•

Slagplan for å få innført FIRs forslag til "tilskuddsordninger"
Jens har hatt samtale med leder for driftkomiteen i Fjell
vedr tilskuddsordninger. Vi bør være med i den komiteen
som holder på å utforme nye retningslinjer for tildeling av
midler i Fjell.

•

Forslag til retningslinjer for bruk av kommunale anlegg, haller
og fotballbaner. FIR kan utarbeide nye forslag innen 1
februar 2009. Retningslinjer for tildeling av treningstider ved
kommunale idrettsanlegg, fotballbaner, gymsaler og idrettshaller
Ansvarlig: Kristine, Bjørn Terje og Ivar
Frist: 1 febr. 2009
Skal rapportere på hvert styremøte fra dette.

•

11/11/08

Revisjon av 4-årsplan for idrett & friluftsliv, vi sender ut
skriv til klubbene om dette og forbereder seg på dette. JLK
tar saken videre og sender ut skriv. Frist: 1 desember.
Ansvarlig: Jens, Anders, Asle, Hilde. Rapporteres på hvert
møte. Møte tirsdag 11 november kl 2000.

Forslag til drift, hvilke utstyr og bruk av det i kommunale
anlegg i Fjell. Ansvarlig: Asle og John Egil. Frist 1 febr
2009. Skal rapportere på hvert styremøte fra dette. Møte
tirsdag 11 november kl 1900

JLK

JLK

IE

JES

•

Oppdatering av årshjul – må oppdateres. Frist 20. november.
Ansv: Ivar

IE

•

Fordeling av oppgaver i FIR. Anders og Jens innen 1.
desember 2008.

JLK

•

Fordeling av lag mellom styremedlemmene i FIR, settes opp
på nytt..

IE

•

Arbeide for refusjon av kommunale avgifter innkrevd på
idrettseigde anlegg. Jens, Oddleiv og John Egil. Frist
1.februar 2009.

Eventuelt.

JES

Vi jobber ut ny hjemmeside som er enklere å oppdatere.
Ansv: Ivar
Rullering av årshjul på hvert møte.
Lage til felles kalender for alle idrettslag, kommune, FIR, +
næringslivet i kommunen. Der alle idrettslag i kommunen selger,
min 5 pr medlem i idrettslagene.
HIK samling – mye bra informasjon å få. Fikk innspill fra Bømlo IR.
Er blitt en del utvikling blant idrettsrådene i Hordaland. Sund og
Øygarden vil ha samarbeid og Sund tar initiativ til møte mellom
idrettsrådene. Dette i løpet av 2008.
Julebord – arbeidsmøte i forkant. Julebord lørdag 13 desember kl
2030. Arbeidsmøte på kontoret kl 1200 – 1700. Vi kan diskutere
gjennom saker som har med utvikingen av idrettsrådet.
Neste styremøte blir på kontoret tirsdag 02. desember 2008
kl 1800. NB NB NB NB
For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen, sekretær

