Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 06.10.2010
Tilstede fra styret:

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Jens L. Kvalsund - (JLK) - avbud
Kristine Lundekvam - (KSL)
Ivar Einarsen - (IE)
Pirabakaran Murugesu – (PM) avbud
Greta Hovland Iden - (GHI)
Anders Mongstad -(AM)
Sak
01/10/10

Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Jan Helge Halleraker - (JHH)
Annlaug Trellevik - (AT) – avbud
Oddleiv Humlestøl - (HUM)
Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik avbud

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.

Utføres av

Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.

02/10/10

03/10/10

Post
NFF – liten interesse for bruk av den nye hallen.
NF Friidrett – ønske i den nye hallen. Saken blir sendt til arbeidsgruppen
for videre utførelse.
Sotra Turn – ønsker i den nye hallen, saken blir sendt til arbeidsgruppen
for videre utførelse.
Boks Klivarlag – ønsker i den nye hallen, saken blir sendt til
arbeidsgruppen for videre utførelse
Sotra Badminton club – ønsker i nye hallen, saken blir sendt til
arbeidsgruppe for videre utførelse
NFF – spørsmål fra klubben om FIR sine synspunkt på storhall på
Straume.
Sotra Volleyballklubb – ønsker i den nye hallen, saken blir sendt til
arbeidsgruppen for videre utførelse.
Økonomi.
Sende ny søknad om støtte til husleie til administrasjonen i Fjell kommune.
Anders følger dette opp.
Vedtekter for tilskudd til private idrettsanlegg må gjennomgåes og ta opp igjen
høsten 2010. Ta møte med leder i komité for drift. Intet gjort, men skal

04/10/10

IE
JLK/HUM/B
T/JHH

gjøres.
Informasjon til/frå kommunen
Flerbrukshall/Arena er besluttet bygget innen 2013, oppstart 2011. Utvalg satt
ned, der Ivar og Jens er med.
Arbeidsgruppen sine innspill blir sendt ut til styret.

05/10/10

Generelt/Eventuelt:
HIK – informasjon om Idrettsråd samling – Bergen 1. og 2 oktober.
Fin samling, nyttig å være med. Oppfølging av idrettsplanen er viktig å
følge med på. Interkommunale anlegg er prioritert fremover og må følges
opp. Må få regionale møter, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.
Kommunplan for Idrett og fysisk aktivitet, saken har vert oppe politisk og det er
satt ned en prosjektgruppe der FIR har med 2 representanter, fra FIR møter
Oddleiv Humlestøl og Kristine Lundekvam, med vara Greta Iden og Jan Helge
Halleraker.

FIR ønsker høring vedr. evt. endringer i eiendomsretten til private
idrettsanlegg i Fjell kommune.

JLK/OH

Lage til hurtigarbeidende arbeidsgrupper for aktiviteter vi ønsker i den ny IE/BTO/KSL
flerbrukshallen. FIR sender ut skriv til alle medlemslagene om ønsker i
denne hallen.
BTO/IE

LAM midler blir fordelt snart, Ivar og Bjørn Terje tar saken.
Ledig kapasitet i kommunale gymsaler på dager som skolene har, blir
ikke benyttet av skolen selv. Oppstart av treninger bør starte tidligere enn
kl 1700. FIR følger opp saken videre mot kommunen.

KSL

AM

Julebord med FIR, sjekk datoer
06/10/10

Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 03.11. 2010 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Alle

Straume,06.10.2010
Ivar Einarsen
Referent
Huskeliste:
LAM midler er kommet og kan fordeles. Er ca 900.000,- til fordeling for 2010. Fordeling
innen 10 desember 2010. Ferdig innen utg okt.
Logokonkurranse om FIR logo. Premie kr 500,- Jury: Jens og Bjørn Terje
Utføres innen utg. Sept. Legg ut frist på hjemmesiden (innen 15.sept)
For lite utbetalt midler til FIR

