Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Dato:06.02.2013
Klokkeslett: 18.00 – 19.50
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK)
Vara 1: Ivar Einarsen - (IE)
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Vara 2: Jan Kåre Mathiassen (JKM)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Vara 3: Jakob Ihlen – (JI) forfall
Anita Heggholmen (AH)
Vara 4: Oddleiv Humlestøl (HUM) – meldt forfall
Anders Mongstad - (AM) - meldt forfall
Fra kommunen: Odd B. Solsvik (OBS)
Jan Helge Halleraker - (Jh2) – meldt forfall
Sak
01/02/13

02/02/13

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader.
Annlaug Trellevik informerte om valgkomiteens arbeid.
Sende ut informasjon til idrettslagene om kandidater til styret.
Det samme til styret i FIR
Arbeid under utførelse/aksjonsliste:

Utføres av
JLK

KLS
 Plassering av innfestning til turnapparater. Alt godkjent nå og de
fleste er fornøyd.
03/02/13

Post:
 Fjell kommune – Hylse i gulvet til turn er satt ned etter ønske
fra Sotra Turn. Dette kan også ettersettes i hallene.
 Sjekke praksis om bruk av klister i omliggende kommuner og
hente inn en uttalelse fra Håndballforbundet. FIR og OBS
FIR/OBS
sjekker dette og finner løsninger som er ihht vedtatte
retningslinjer for kretsene.

04/02/13

Informasjon til/frå kommunen
 Aktiv By. Fjell satser på å bruke 1 dag i uken på innføring av
ordningen. Oppdatert og det jobbes med dette.
 Fjell kommune – navnenemnd for nye flerbrukshallen på
Straume. Repr fra FIR er Ivar .
 Åpningsarrangement i flerbrukshallen – Handballkretsen ønsker
en landskamp på denne dagen. FIR er positiv til dette og det
settes ned en arbeidsgruppe for dette, der FIR er med som en
viktig del av dette.
 Fordeling av treningstider til uteanleggene, fotball, cykleklubben
og lignende Dette gikk bra og tidene er fordelt.
 Synfaring og gjennomgang av hva som trenges i en hall/gymsal
og få en tilstandsrapport på dette. Dette må gjøres i samarbeid
med Fjell kommune og idrettslagene. Idrettslagene må sende inn
hva som mangler for å kunne bruke anleggene.
 Ungdommens kommunestyre (UKS) skal velje ny representant til Fjell
idrettsråd sine møter. Har nokon frå idrettsrådet høve til å komme på
UKS sitt neste møte - tysdag 5.mars kl 15.30, i skodespelarfoajeen
på rådhuset.

05/02/13

Jh2
KSL/BTO
/IE
AH/IE

Økonomi
•

I henhold til budsjett.

•

Regnskap ferdigstilles og revideres til medio mars. Anders MÅ
føre regnskapet i hht årsmøtet.

AM

06/02/13

Runde rundt bordet:
 Fordelingsnøkkel – komiteen. Arbeidet går som planlagt.
Planlegges presentert for Komité for Drift i april/mai.
 Revidering av tilskuddsmidler fra Fjell kommune, møte med
Berit Vik og 3 politikere fra kommunestyret. FIR la frem
kriteriene som en hadde laget i 2009. Dette ble overlevert
gruppen. FIR ønsker en forenkling av fordelingsreglene for
tilskudd til lag & organisasjoner og til privat eide/leide anlegg.
 Presentasjon av FIR i kommunestyret i Fjell, utsetter til etter
nytt styre er valgt i FIR etter årsmøtet.
 Presentasjon av samarbeidsavtale mellom FIR og Fjell
kommune.
 Fjell kommune og FIR må komme i gang å utarbeide
Fjellmodellen. Dette må komme raskt i gang. Dette ihht
kommunedelsplan for idrett og friluftsliv.
 Oljemessen i flerbrukshallen på Straume, flott at dette er
kommet tilbake. Men en må huske at all utleie av
flerbrukshallen skal skje gjennom Fjell kommune og at
utleieinntektene av hallen skal skje gjennom driftsselskapet.
 Hordaland er Norges største idrettskrets. 113.000 dugnadsverks
i HIK.

07/02/13

 Fordelingsnøkkel for innendørstrening. Møte med Idrettslagene
blir i slutten av februar 2013.
Generelt/Eventuelt:
 Alle i styret må svare på e-post fra valgkomiteen.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 06.03.2013 kl 18.00-20.00

Straume 06.02. 2013
Ivar Einarsen
Referent

JLK

JLK
JLK
BTO
AH
KSL
IE

