Referat
Styremøte - FIR

Dato:

Tid:

Onsdag 7. mai 2014

Møte:

1 – 14

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Referent:
Tilstede:

Forfall
Nr.
1.

07. mai 2014

Siv Øye Carlsen
Åge Landro, Mikael Tangen, Anita Heggholmen, Kristine Lundekvam, Brita
Engeseth, Jon Olav Hesjedal, Jan Kåre Mathiassen, Siv Carlsen, Ivar Einarsen
(repr fra FK)
Bjørn Terje Olsen, Jacob Ihlen
Sakens tittel/emne
Frist: Ansv.:
Konstituering av styret
Informasjonsrunde/ presentasjon av alle deltakerne
Styret i FIR består av
Leiar Anita Heggholmen
Nestleiar Jan Kåre Mathiassen
Styremedlem Åge Landro
Styremedlem Mikael Tangen
Styremedlem Brita Engeseth
Styremedlem Siv Øye Carlsen
Styremedlem Bjørn Terje Olsen
Varamedlem Kristine Lundekvam
Varamedlem John Olav Hesjedal
Varamedlem Jacob Th Ihlen

2.

Oppgaver som ble fordelt:
- Sekretær: Siv Øye Carlsen
- Hjemmesideansvarlig: Jan Olav Hesjedal
- Kasserer: Jan Kåre Mathiassen
Referat fra forrige møte
Ikke utsendt – sendes ut og tas på neste møte
Referatet sendes til leder for kvalitetssikring, legges så ut på nettsiden med
forbehold om godkjenning på neste møte.
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Ivar
Siv

3.

4.

5.

6.

7.

Samarbeidsavtale med Fjell kommune
Utkast til avtale foreligger etter flere purringer, generell avtale som regulerer
samarbeidsformen mellom Fjell kommune og FIR. FK har invitert til møte for
å drøfte avtalen, vil bli behandlet i Styremøte etter dette.
Vedtak: Leder deltar på møte med Fjell kommune og tar saken tilbake til
styret i etterkant
Ren idrett
Innkommen mail - Anbefaling fra NIF om å jobbe for at alle idrettslag i
kommunen blir registrert som «Ren idrett».

Anita

Vedtak – Leder lager en oppfordring og sender ut til alle klubbene, samt
legger informasjon ut på FIR sine sider
Trygg i Fjell
Innkommen mail - prosjekt for å hindre og stoppe mobbing av barn og unge.
Invitasjon til møte 2. juni – 2 representanter kan delta fra FIR
Vedtak – Anita og Brita deltar på møte
Tilskuddsmidler - fattigdomsprosjekt
Innkommen mail fra FK, tilskudd til investering/ driftsaktiviterer
Vedtak – Tatt til etterretning, avventer utlysning på nettsider til Fjell
kommune
Informasjon fra Fjell kommune
Søknadsfristen for arrangement og trening er utgått – er ikke påbegynt
sortering/ fordeling av tid. Skal være ferdig fordelt 15. juni. FIR kan på
samme måte som i fjor ta på seg å lage utkast til fordeling – Ivar gir snarlig
tilbakemelding. Kretser og regionen har bedt om møte – slutten av mai

Anita

Eget arbeid med retningslinjene for treningstider, egen gruppe ser på dette –
skal presenteres for idrettslagene 20. mai. Kort presentasjon av retningslinjene.
Innspill fra FIR – skjema for søknadsprosessen er fortsatt ikke endret, dvs at
det ikke fremkommer om de som søker tilfredsstiller kravene til prioritering av
tid. Ivar sjekker retningslinjene mot Bjorøy basket da det står noe uheldig/ rart
ut for de. Retningslinjene sendes ut til alle klubbene sammen med invitasjon til
møte 20.mai.

Anita

Ivar

Ivar

Fjell modellen utsatt til arbeidet med retningslinjene for Sotra Arena er ferdig,
trolig høsten 2014. Fjell modellen skal sikre lik drift av alle idrettsanlegg
uavhengig av privat og/ eller kommunale anlegg.
Aktiv Fjell skal være i drift fra høsten 2014 – opplæringsplan må lages, samt
informasjonsskriv vedr bruken
Spørsmål til Fjell kommune:
- Spørsmål om koke/ vaffelsteking i Sotra Arena i minikiosken – hva er
status?

8.

9.

Vedtak – Tatt til etterretning, avventer innkalling til ulike møter
Informasjonssaker
Samarbeidsmøte med FK- FIR-SSK, går på rutiner og retningslinjer for drift
og utleie av Sotra Arena. Møter hver 14 dg, utkast til retningslinjer og rutiner
er legges frem for FIR når det er klart. Deltakere fra FIR – Anita og Jan Kåre
Vedtak – Tatt til etterretning
Veien videre
Hva vil vi at idrettsrådet skal jobbe med?
Leder tar kontakt med NIF for å få en gjennomgang av Idrettsrådets rolle og
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Anita

Anita

ansvar – anbefaler egen samling for å oppdatere hele styret.
Informasjon ved tilskuddsordninger – hvordan søke midler til klubbene?
Kanskje kan FIR være en pådriver for klubbene for å benytte tilskuddsportalen? Klubbene får mindre midler fra kommunen, og behovet for å skaffe
midler til klubbene blir større. Generelt er det en utfordring at økonomien/
støtten til idrett er redusert/ halvert de siste årene, idretten trenger
forutsigbarhet for å kunne sikre driften. Avklaring vedr kioskdriften tas opp i
samarbeidsgruppe med FIR- FK- SSK.
Vi prøver å få FK til å gjennomføre et kurs for alle klubbene og styret, Berit
Vik kan være aktuell som kursleder – gjennomføres tidlig høst
Viktig at Fjell kommune ser verdien som idretten bidrar med i forhold til
aktiviteter for barn og unge – selv om dette ikke pt er lovpålagte aktiviteter.
Viktig at idretten er aktiv i forhold til kommuneplanen og andre planer som
påvirker idrettsmiljøet i Fjell kommune, kommende frister/ tidsplaner følges
opp av FIR.
FIR må ha oversikt på sine nettsider og frister på søknader om tilskudd og
annet
Vedtak – Tatt til etterretning – følges opp av de ansvarlige
10. Runde rundt bordet
MT – rutiner og retningslinjer omkring Sotra Arena må på plass så snart som
mulig, skal ikke være nødvendig å ta så lang tid. FIR bør se på muligheten for
å utnytte anleggene bedre, må se i forhold til type idrett og behov for anlegg.
ÅAL - Informasjon om Norges Cupen som skal gå i Ran seilforening til
helgen. FIR forsøker å avholde neste møet i RAN seilforening.
BE - Nordre Fjell har utarbeidet en plan for utvikling av Idrettsparken på
Ågotnes, vil bli invitert til å komme å presentere planen for FIR
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Anita

Åge A.
Landro

