Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Dato : 05.12.2012
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK)
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Anita Heggholmen (AH)
Anders Mongstad - (AM)
Jan Helge Halleraker - (Jh2) ikke meldt forfall
Sak
01/1212

Vara 1: Ivar Einarsen - (IE)
Vara 2: Jan Kåre Mathisen ikke meldt forfall
Vara 3: Jakob Ihlen – ikke meldt forfall
Vara 4: Oddleiv Humlestøl HUM
Fra kommunen: Odd B. Solsvik (OBS) forfall

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader.

Utføres av
JKL/KSL

02/12/12

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
 Presentasjon av idrettsanlegg på Ågotnes, som Sotra Turn og
JLK/JH2/AH
Nordre Fjell IL holder på med. FIR støtter denne planen og ser
behovet for dette anlegget. Dette innbefatter Basishall, løpebane
for Nordre Fjell IL Friidrett. FIR lager et skriv om dette til Fjell
kommune og viser til de aktuelle planene som foreligger. FIR ber
om at denne saken blir tatt opp snarest og gitt tilbakemelding på
dette til FIR og Nordre Fjell IL/Sotra Turn & IL.

03/12/12

Post:
JLK/AH
 Fjell kommune, Handsaminga av spelemiddelsøknadene
omfatter difor samtidig ei rullering av planen, med
mindre endringer i tiltaksplanen, når dette er naudsynt.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for 2011 – 2018
FIR er ikke koblet inn i denne rulleringen og dette finner FIR seg
ikke i. Vi sender et skriv til kommunen på dette.

04/12/12

05/12/12


Informasjon til/frå kommunen
 Arenaplanleggeren til Sotra Sportsklubb ser bra ut. Blir for dyrt å OBS/IE
kjøpe inn og Fjell kommune går inn for Aktiv By modellen. Nå
kallet Aktiv Fjell. Må ha på plass til ny fordeling i 2013. FIR
ønsker en presentasjon av Aktiv Fjell/BY i januar 2013. Lennart
tar kontakt med Bergen kommune om en presentasjon i FIR
Økonomi
•

I henhold til budsjett.

06/12/12

Generelt/Eventuelt:
•

Revisjon av tildelingsregler for haller og gymsaler. Utsendelse av
mail til lagene, bedt om tilbakemelding innen 20. nov. Møte med
idrettslagene i januar og polisk saksbehandling i mars/april 2013. Jfr
utsendt mail til alle idrettslag.

•
07/12/12

Runde rundt bordet:
 Ut å spise litt god mat fredag 11 januar 2013. Anders og Bjørn Terje
ansvarlig
 Hallkomiteen – gode løsningen for hallen er valgt. Godt samarbeid
med entreprenøren.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 16.01.2013 kl 18.00-20.00

Straume 05.12.2012
Ivar Einarsen
Referent

IE, KSL,
BTO

