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1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
AH
Godkjent med følgende kommentarer/ oppfølgingssaker
- FIR har fortsatt ikke mottatt svar på henvendelse vedr tildeling av tilskudd,
må purres enda en gang
2. Idrett for alle
Innlegg ved Hilde Gunn fra FK, kort info om avlastning og tiltak som FK tilbyr.
100 som er registrert som UH (0-66 år), autismespekter – er sterkt økende.
Ønsker å tilrettelegge for gruppeaktivitet for flere grupper, samt vurdere de
tilbudene som finnes. Må differensieres som gruppe, stor variasjon i gruppen av
aktivitet/tilbud. FK ønsker sette ned en gruppe med mellom FK og idrettsrådet for
å se på nye aktiviteter. Utfordringer som få gitt innspill til aktuelle deltakere,
utstyr, transport må tas med i videre arbeidet.
Informasjon fra SSK, Nest-Sotra og Sotra Turn. Alle er enige om at det må være
engasjement og deltakelse kommunen vedr tilrettelegging som transport, utstyr og
kontingent.
FK har også et prosjekt med barnefattigdom, fokus på innvandrere og flyktninger.
Vedtak – FK gir innspill til deltaker som kan bidra i samspill med FK
3. Informasjonssak ved Aktiv Fjell
Formålet – FK ønsker bedre styring over faktisk bruk samt oversikt over kva som
skjer. Vil i første omgang kun gjelde arrangement, ikke fast treningstid. Skal
iverksettes fra nyttår. Bruker data fra Brønnøysund (alle klubbene må huske å
oppdatere), men kan også booke uten å være innlogget. Brukerveiledning utdelt.
Fokus på bruken av treningstider, fått politisk bestilling på å sjekke ut dette – ikke
informert om hvordan registreringen av benyttet tid skal gjøres. Usikker om det er
en del av Fase 1. Viktig å gjøre det enkelt for idrettslagene, for å sikre at
løsningen blir brukt
Vedtak: Tas til etterretning
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4. Tildeling av midler
Berit Vik, kulturavdelinga ønskjr at FIR oppnevner representanter som skal være
med å fordele spillemidlene i slutten av veke 46, (12-14.nov) eller i starten av
veke 47 (17.-19. nov). FIR oppnevner Jon Olav og Mikael. FK sender innkalling
direkte.
Vedtak: Navn er oppgitt, og innkalling vil bli sendt fra FK
5. Høyring Idrettsstipend
Søknad mottatt - Aslan Bentley, Kristoffer Skjerping, Said Shahwali, Tim Robin
Lihaug. Alle søknader er i henhold til kriteriene.
Vedtak: FIR anbefaler at beløpet deles på de som har søkt
6. Utleie av Sotra Arena
Sotra Arena skal benyttes til arrangement av Sartor senter, samt være klar for
volleyballkamper neste dag. Det er ikke avklart med vakt/ utleieansvarlig hvem og
hvordan hallen skal ryddes, gjeldene avtale/ rutine for utleie er ikke fulgt når
saken ble registrert. Sjekke mulighetene for å flytte arrangementet – ansvar SVB.
( tilbakemelding gies snarest til A.H)
SSK lager infoskriv vedr dugnadsjobben og dugnadsbetaling, kan selv ikke ta på
seg dugnadsjobben. Tydelig ikke helt samme oppfattelse mellom FK og SSK om
saksbehandlingen og ansvarsfordelingen.
Vedtak – FiR følger opp saken, og anbefaler at hallen klargjøres for
Volleyball-kretsen sitt arrangement
7. Eventuelt/ informasjon
Fordeling av inntekter fra utleie tas på neste møte
Utfordring at svømmehallene er for skitne, grunnet at folk ikke dusjer før bading –
har ført til at svømmehallene må stenge.
Vaktavtalene må gjennomgås, må forenkle løsningen for å melde inn deltakere.
Samarbeidsavtale med kommunen er godkjent med en endring, legges frem på
neste møte.
7-8 nov Idrettsrådskonferanse 6 stykker påmeldt (Anita, Jacob, Kristine, Brita, Jan
Kåre og Siv)

Foreløpig godkjent av leder av FIR,
endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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