Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Dato:06.03.2013
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) meldt forfall
Anita Heggholmen (AH)
Vara 4: Oddleiv Humlestøl (HUM) – meldt forfall
Anders Mongstad - (AM)
Fra kommunen: Odd B. Solsvik (OBS)
Jan Helge Halleraker - (Jh2) – meldt forfall
Sak
01/03/13
02/03/13

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

Utføres av
JLK

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
KLS


03/03/13

Post:
 Fjell kommune, ved Rådmannen har laget en del
retningslinjer for bruk av den nye flerbrukshallen på
Straume. Se vedlegg på egen mail.
 Åpningsarrangement med landslagshandball i den nye
flerbrukshallen.
 Nordre Fjell IL – tilbakemelding på fordelingsmøte vedr
treningstider i kommunale idrettshaller i Fjell
 Sotra SK – tilbakemelding på fordelingsmøte ved
treningstider i kommunale idrettshaller i Fjell.
 Fjell kommune – navneforslag på den nye flerbrukshallen er
Sotra Arena

04/03/13

Informasjon til/frå kommunen
 Aktiv i Fjell satser på å bruke 1 dag i uken på innføring av
ordningen.
 Ungdommens kommunestyre (UKS) skal velje ny representant
til Fjell idrettsråd sine møter. UKS vil ha med en representert i
FIR, som har møterett og talerett. Kontaktperson i UKS er
Henriette Nordtveit.
 Revidering av tilskuddsordinger i Fjell, blir små endringer for
tilskuddsordningene. Hvorfor er ikke saken blitt sendt ut på
høring til FIR om tilskuddsordingene. Se mail.

05/03/13

Økonomi
•

I henhold til budsjett.

•

Regnskap ferdigstilles og revideres til medio mars. Ivar har ført
regnskap og det er levert til revisor.

06/03/13

Runde rundt bordet:
 Fordelingsnøkkel – komiteen. Arbeidet går som planlagt.
Planlegges presentert for Komité for Drift i april/mai. Møtet
foregikk noe lunde bra. Arbeidsgruppen har jobbet mye med
dette, men fikk tilbakemeldinger på at dette ikke var gjort godt
nok. Forslag ble lagt frem, men ikke alt er klart enda. Etter
tilbakemelding fra rådmann og kultursjef må dette gå ut fra
medlemstall pr klubb og idretter. Nytt møte før påske om
omfordeling av reglement for tildeling av i kommunale
idrettshaller. Vi legger frem et forslag fra FIR og
arbeidsgruppen.
 Hallmøte vedr Sotra Arena, flerbrukshallen på Straume.
Ferdigstilling i april 2013 – taes i bruk i september for vanlig
bruk. Prøvetid frem til dette av hallen. Nytt møte i hallgruppen
er 19 mars 2013. Fremdeles ikke avklart driftsmodell av denne
hallen. Ivar stiller på møtet. Jens finner ut når treningsutstyr o.l
er klar i hallen.

07/02/13

 Vedlikeholdsmidler i Fjell kommune, FIR sender inn et
skriftlig svar på dette.
Generelt/Eventuelt:
 Årsmøtesaker: Regnskap godkjent og budsjett settes opp til neste møte.
Årsmelding gjennomgått og blir lagt frem for årsmøtet.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 20.03.2013 kl 18.00-20.00

Straume 06.02. 2013
Ivar Einarsen
Referent

IE/KS/BT

JLK

JKL

