Referat
Dato:

Styremøte - FIR

7. januar 2014

Tid:

Onsdag 7. januar 2014

Møte:

8 – 14

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Referent:
Tilstede:

Siv Øye Carlsen
Anita Heggholmen, Brita Engeseth, Jacob Ihlen, Åge Landro, Mikael Tangen, Jan Kåre
Mathiassen, Kristine Lundekvam, Bjørn Terje Olsen, Charlotte Nilsen, Jon Olav
Hesjedal, Siv Øye Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Forfall
Preben
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
AH
Godkjent
2. Informasjon fra Fjell kommune
Aktiv Fjell – kurs i januar. Selve starten er utsatt til 1. februar 2015
Åpningstider i hallen – Fjell kommune har satt åpningstiden til kl 09:00 gjelder
alle hallene.
Informasjon fra Berit Vik – utsettes grunnet ferie fravær
Brukermøte på anlegg – settes opp i februar, innkalling kommer
Vedr. studietur så ønsker en representanter fra alle «parkene». Idrettsrådet har
oppnevnt Anita, Mikael, Jon Olav og Siv. Dato er ikke satt
Fjell modellen – driftsmodell for idrettsanlegg er utsatt på ubestemt tid, men FK
tar i mot innspill fra idrettsrådet. Hva betyr dette?
FiR ønsker å ta dette videre, sender brev til politikerne.
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Vedtak – tas til etterretning
3. Årsmøte
Onsdag 25. mars – styremøte 11. mars.

AH

Vedtak: Tas til etterretning
4. Jule/ nyttårsmiddag Foreslår Zupperia den 30. januar – invitasjon kommer

JI

Vedtak: Tas til etterretning
5. Eventuelt
Sartor fotballklubb – kommer på neste møte
Oversikt over utleie i Sartor Arena – sendes ut i god tid før neste møte av SSK
Lage oversikt over utleie, antall stengte dager – samt åpne dager av hallen.
Sotra Volleyball – sett på muligheten for å benytte grusbanene til å lage
sandvolleyball-baner, kunstgressbane, bmx samt annet aktivitet for uorganisert
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aktivitet for å sikre folkehelsen. Finansieringen er pt ikke på plass, se linker på
fylkeskommunes nettside og FK sine nettsider.
FiR gir støtte til at det jobbes videre med løsninger for en idrettspark på Bildøy.
SVB – NM U16, ønsker hull til flere baner i Sotra Arena, ønsker muligheten for å
gjøre endringer på avtalen om kioskdriften. SVB søke FK om unntak fra disse
reglene (vedtak i volleyballforbundet – inntekt i kiosken må gå til arrangør). Ivar
sjekker muligheten for å lage ekstra hull i gulvet.
Befaring ble gjennomført etter møte – viser at bane 2 og 3 har hull til 3
volleyballbaner – og SSK og SVB bytter bane for å gi bedre treningsmuligheter
for SVB.
SVB ønsker at vi skal sette krav til arrangør om at minst mulig tid benyttes til
rigging.
Noen utfordringer med å skaffe kontonummer for utdeling av overskudd fra utleie
av Sotra Arena – klubbene svarer ikke.
Utfordring at utstyr blir flyttet på under arrangement – viktig å gi melding om
dette fortløpende til vakten som vil notere dette.
Vedtak – Tas til etterretning
Foreløpig godkjent av leder av FIR,
endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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