Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Dato : 07.11.2012
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK)
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Anita Heggholmen (AH) meldt forfall
Anders Mongstad - (AM)
Jan Helge Halleraker - (Jh2) meldt forfall
Sak
01/10/12

02/10/12
03/10/12

04/10/12

05/10/12

Vara 1: Ivar Einarsen - (IE)
Vara 2: Jan Kåre Mathisen forfall
Vara 3: Jakob Ihlen – meldt forfall
Vara 4: Oddleiv Humlestøl – meldt frafall
Fra kommunen: Odd B. Solsvik (OBS)
Fra UKS: Ikke møtt

Innhold
Utføres av
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Godkjent med merknader
-Ellers er det ikke kommet med at Sotra Turn & IL sammen med Nordre JKL/KSL
Fjell skulle inviteres til FIR for å presentere planer for Ågotnes ---Idrettsanlegg, dette skal være i desembermøtet.
-LAM er fordelt og utbetalt.
Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
 Presentasjon i kommunestyret, skal foregå i jan/feb 2013.

JLK

Post:
JLK
 Fjell kommune, kulturavd. Mail vedr. drift av Straume Arena.
Vedr. renhold, drift, momskompensasjon. Se vedlegg
 Fjell kommune, Eigedomavd, Vedr. drift av Straume Arena
 Sotra Turn og IL - Informasjon om revidering av treningstider i
kommunale idrettshaller.
 NIF – Ny karateklubb – Vikingene Karateklubb er startet og blir
medlemmer i FIR
 Sotra BC – lyssetting i Straume Arena. Det blir feil lyssetting i
JLK
forhold til Badmintonsporten. Dette må følges opp av
prosjektgruppen og Sotra Badminton Club.
 Fjell kommune - drøfting rundt drift av Straume Arena. Heile
FIR skal være med på møtet. Møtet er tirsdag 13.nov og starter
kl 1600 på Fjell Rådhus.
 FIR – Prosess rundt tildeling av treningstider i kommunale
anlegg i Fjell kommune. Sendt til alle idrettslag i kommunen.
 Fjell kommune – Informasjon om at Fjell kommune skal
arrangere dialogkonferansen i 2013.
Informasjon til/frå kommunen
 Arenaplanleggeren til Sotra Sportsklubb ser bra ut. Blir for dyrt å OBS/IE
kjøpe inn og Fjell kommune går inn for Aktiv By modellen. Nå
kallet Aktiv Fjell. Må ha på plass til ny fordeling i 2013. FIR
ønsker en presentasjon av Aktiv Fjell/BY i januar 2013. Lennart
tar kontakt med Bergen kommune om en presentasjon i FIR
Økonomi
•

I henhold til budsjett.

06/11/12

Generelt/Eventuelt:
•

•
•

•
•
•

Revisjon av tildelingsregler for haller og gymsaler. Utsendelse av
mail til lagene, bedt om tilbakemelding innen 20. nov. Møte med
idrettslagene i januar og polisk saksbehandling i mars/april 2013. Jfr
utsendt mail til alle idrettslag.
Idrettsrådkonferansen – Anders og Bjørn Terje stiller fra FIR.
Mail frå Høyre Norge - Partiet Høyre ønsker skriftlige innspill fra
idretten til behandlingen av stortingsmeldingen Den norske
idrettsmodellen. Vi sender inn et skriv fra FIR og viser til mailen fra
Anita vedr innspill til denne.
HIK – Samspelkonferansen – Ber om at Oddleiv møter for FIR
Straume Arena – kranselag . Bare Jens stilte for FIR. Omvising rundt i
hallen.
Flerbrukshallen – Drift, o.l for den nye hallen. Modellen for drift blir
jobbet hardt med i kommunen, sammen med FIR. Denne skal være
klar i løpet av tidlig vår.

IE, KSL,
BTO
BTO/AM
JLK

JLK

•

Samarbeidsavtalen med kommunen – FIR tar kontakt med leder i
komité for drift vedr å få til en samarbeidsavtale mellom FIR og Fjell
kommune. Avtalen skal regulere hvordan samarbeidet om
arbeidstoppgaver mellom kommunen og FIR.
Runde rundt bordet:

07/11/12

 Kristine – Hvorfor er det stengt for trening under planleggingsdager?
OBS
Kan vi finne ut hvorfor det er slik? Odd Bjarne sjekker dette opp.
Saken må taes opp med skolesjefen og eiendomsjefen om dette.
 Kristine – Hvorfor er det regel for om at trenere/ledere skal være over
OBS
18 år. Odd Bjarne sjekker dette opp.
 Kristine – Norgesmester i dans for Sotra Turn og IL
 Kristine – Sotra Turn og IL krever at det blir speil på aktivitetslokalene
i den nye hallen på Straume. Dette ønsker FIR.
 Ivar – Alle idrettslag i kommune skal kunne bruke haller (hall 1 og 2)
og lokaler/dansesaler og kontorer i den nye Straume Arena/
Flerbrukshall. FIR støtter dette og mener at alle skal kunne nytte de
lokalene.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 05.12.12 kl 18.00-20.00

Straume 07.11.2012
Ivar Einarsen
Referent

