Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg

Dato: 06.11.2013

Klokkeslett: 18.00 – 21.00

Tilstede på møtet var:
Bjørn Terje Olsen - BTO
Kristine Lundekvam - KSL
Jan Kåre Mathiassen – JKM meldt frafall
Anders Mongstad - AM
Anita Heggholmen - AH
Ivar Einarsen - IE
Mikael Tangen MT
Liv Utkilen - LU
Åge Landro ÅL
Ikke tilstede:
Santos – ikke meldt frafall
Odd Bjarne Solsvik OBS – frafall

Sak 01.11.13
Godkjenning av innkalling, møtereferat og saksliste:
Ingen merknader til dette.
Sak 02.11.13
Arbeid under utførelse/aksjonsliste
Intet nytt
Sak 03.11.13
Post/Eposter
 FIR: Tilbakemelding om møte vedr. Fjellmodellen – venter tilbakemelding fra
kultursjefen.
 Fjell kommune v/Berit Vik – ønsker møte vedr spillemiddelsøknader. Møter fra FIR er
Anita Heggholmen, Mikael Tangen og Bjørn Terje Olsen. Møte må starte kl 1630.
 FIR: Møte vedr. Merking, delvis enighet om merkingen nå og at vi skal se på en
evaluering på merking etter sesongen var over sommeren 2014. Innspillet fra møtet
blir sendt over til Kultursjefen
 Frivilligprisen – Ny kandidat til komiteen er Bjørn Terje Olsen
 Idretter i Nordre Fjell – lager en plan om Ågotnes Idrettsanlegg/park og får en
reguleringsplan for området. Store planer for området og ønsker få med mest mulig i
området. Blir finansiert sammen av de som jobber med planen. FIR blir hold orientert
om dette videre om dette. Møte om de planene med fylket innen kort tid.

 Spm fra Mikael Tangen. Hva med fotballbanene som ligger på Bildøy. Blir det brukt?
Kan det bygges sandvolleyballbaner der? Hvem som avgjør dette? Kan kultursjefen
svare på dette til neste møte i FIR?

Sak 04.11.13:
Økonomi:
Økonomien til FIR er tilfredsstillende.
Sak 05.11.13:
Informasjon til/fra kommunen:
 Fordelingsnøkkelen blir tatt opp igjen i Fjellmodellen og blir jobbet ut mot at dette
skal inn som en del av denne modellen.. Etter avtale på fordelingsmøte i juni 2013.
FIR jobber ut og ser gjennom fordelingsnøkkelen og ser på mulige endringer og kaller
inn til nye møter. Arbeidsgruppen fortsetter med dette arbeidet og legger frem
forslag/utkast. Som blir presentert Kultursjefen.
 FIR er bekymret for det er for mye utleie til kommersielle arrangement i hallen. Dette
går mye utover treningstidene til idrettslagene. Dette må det lages rutiner og vedtekter
for så snart som mulig.
 Åpningen av Sotra Arena – flott åpning og en spennede handballkamp.
Sak 06.11.13:
Generelt/runde rundt bordet:
 FIR ber om at det blir innført forbud mot røyking, snusbruk og tyggisbruk i
inngangspartier/idrettshaller ved idrettsanleggene i kommunen. At dette blir
merket og skiltet synlig.
 Spm. om kjernetid i idrettshallene. Hva er dette? Hvordan skal dette reguleres og
fordeles. Møte om fordeling/revidering av treningstider I kommunale idrettshaller I
Fjell kommune. Dette må gjennomføres og FIR innkaller alle klubbene. Dette blir
og en del av den kommende Fjellmodellen.
o Oppfølging: Bjørn Terje Olsen og arbeidsgruppen.
 Rutiner for Sotra Arena må på plass så fort som mulig. Dette gjelder alle rutiner
for hallen. Dette gjelder for alt utstyr, klær, bruk av hallene, utleie og lån av hallen.
 Frittstående gulvet i Sotra Arena er blitt øydelagt, ser ut som om SFO/FFO sine
unger som er inne I hallen å gjør skade på utstyret. Dette må det finnes en løsning
på. Evt flytte gulvet eller at de som er vakter tar ansvar for de som er I hallen og
følger med på hva som skjer.
 Vi må se på behovet for bruk av lagerlokalene I Sotra Arena. Pr idag er det mange
tomme rom som ikke er I bruke, men er delt ut til idrettslag.

 Fordelingen av garderober under arrangementer I alle tre hallene må fordeles, slik
at det ikke oppstår konflikter under broken. Hvordan er garderobene satt opp til
bruk for arrangementer I Sotra Arena.
 Viktig å få til et bedre samarbeid mellom Fjell kommune og Fjell Idrettsråd. Sette
ned arbeidsgrupper som skal jobbe med Fjellmodellen.
 Spørsmål om Nordisk Mesterskap i volleyball, kan vi få dette til eller ikke ?

Møtet slutt kl 21.00.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 04. desember kl 1800 – 2000.

Referent fra møtet

Ivar Einarsen
Sekretær

