Fjell Idrettsråd
Sotra Arena
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sotra Arena

Dato: 08.01.2014

Klokkeslett: 18.00 – 21.00

Tilstede på møtet var:
Bjørn Terje Olsen - BTO
Kristine S. Lundekvam - KSL
Jan Kåre Mathiassen – JKM
Anders Mongstad - AM
Anita Heggholmen - AH
Ivar Einarsen - IE
Mikael Tangen - MT
Liv Utkilen - LU
Åge Landro - ÅL
Ikke tilstede:
Santos – ikke meldt frafall
Sak 01.01.14
Godkjenning av innkalling og møtereferat:

Referat ikke utsendt. Referatet godkjent på styremøtet.
Sak 02.01.14
Treningstid
Forespørsel fra Sotra SK om treningstidsprosent. Klubben har pr i dag under 75 % av
treningen i 2 haller. Innstilling fra FIR om å la treningstidene stå til neste fordelingsmøte i
juni 2014.
Kjernetid brukes ikke i haller. Jfr. NIF. Retningslinjer for treningstider må justeres. Ivar
oversender retningslinjer for fordelingsnøkkel til FIR. Det settes ned en arbeidsgruppe fra FIR
som består av Anita, Kristine, Anders og Ivar fra kommunen, som skal lage et forslag til nye
retningslinjer for tildeling av treningstider i haller.
Sak 03.01.14
Fjellmodellen
Lage en ny modell for Fjell kommune. Modellen blir bygd på de avtalene som er gjort i
forhold til Sotra Arena. Avtalen skal omfatte alle kommunale og private anlegg. På sikt skal
alle anlegg få like driftsvilkår.
Med i nyopprettet gruppe som skal utvikle Fjell-modellen: Jan Kåre med Åge som vara og
Mikal med Anita som vara.
Prosentsats for fordeling av utleigeinntekter for Sotra Arena vurdere i samband med Fjell
modellen med samme arbeidsgruppe.
Sak 04.01.14
Aktiv Fjell
Systemet er omtrent klart.

Venter på at påloggingen skal bli ferdig utviklet.
Sak 05.01.14
Fair Play
FIR ønsker å fokusere på Fair Play innenfor idretten i Fjell.
FIR tar kontakt med idrettskretsen for ekstern foredragsholder omkring temaet.
Sak 06.01.14
Innefotball / Futsal
Driftsleder ønsker ikke innefotball i Sotra Arena pga skader på lysanlegg og tribuner.
Dette er en sak for kommunen.
Sak 07.01.14
Treningstider uteanlegg
Bjørn Terje og Anders møter fra FIR.
Sak 08.01.14
Banemerking
Nye farger for håndball, basket og volleyball. Badminton sine baner skal justeres til øverst.
Sak 09.01.14
Utleigeavtale Sotra Arena
Bjørn Terje og Anita er FIR sine representanter i prosjektgruppen som jobber med
utleieavtaler.
Sak 10.01.14
Kafeteria salg
Innkalle Sotra SK til neste møte for å diskutere prosentsatsen for fordeling av overskuddet i
kafeteriaen. Be Sotra SK om en oversikt over omsetning av kiosken fra august og ut året.
Kiosken inne i hallen er nå klar for bruk med tilgang til vann og strøm.
Sak 11.01.14
Generelt
Bjørn Terje tar kontakt med valgkomiteen.
Det må foreligge saksliste før hvert styremøte. Styret må få lese igjennom saker som en skal
ta opp på møtet, for å være forberedt på forhånd.
På neste møte må vi diskutere hvordan strukturen skal være på fremtidige FIR-møter.
Bjørn Terje lager en saksliste som sendes ut 2 dager før møtet.
Det lages møteplan på neste møtet
Sak 10.01.14
Økonomi:
Økonomien til FIR er tilfredsstillende.
Møtet slutt kl 20.30.
Referent fra møtet
Anders Mongstad
Sekretær

