Referat
Dato:

Styremøte - FIR

08. april 2015

Tid:

Onsdag 08. april, kl 19-21:00

Møte:

1 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Osvald Berland, Brita Engeseth, Anita Heggholmen, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen,
Kristine Lundekvam, Jacob Ihlen, Oddleiv Humlestøl, Siv Øye Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Forfall
Janne Hamre Karlsen, Charlotte Nilsen, Jørgen Snekkevik, Jon Olav Hesjedal
Referent:
Siv Øye Carlsen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
AH
1) ) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Konstituering av nytt styre - oppgaver: møtereferent, nettsideansvarlig,
reknskapsansvarlig
3) Gjennomgang av postliste
4) Informasjon fra kommunen
5) Gjennomgang av handlingsplan - evnt fordeling av oppgaver
6) Eventuelt
Vedtak: Godkjent
2. Konstituering av nytt styre
Leder Anita og nestleder Bjørn Terje ble valgt på årsmøte
Møtereferent – Siv Øye Carlsen
Nettsideansvarleg – Jon Olav
Rekneskapsansvarleg - Jacob
Vedtak: Godkjent
3. Postlisten
 Intet mottatt
 FIR har sendt flere mailer/ brev til FK – og der er det ikke mottatt svar eller
foreløpig svar brev
Må følges opp på nytt, bl.a. fremdriftsplan med ansvar og tidsfrist for
håndballmål, reguleringsplan for Ågotnes idrettspark, hva som skal være av
standard utstyr i gymsaler (referanse14/2044), samarbeidsavtalen med FK mm.
FIR ønsker skriftlig svar fra Fjell kommune.
Vedtak: tas til etterretning, leder purrer på svar fra FK.
4. Informasjon fra Fjell kommune
- Brønnøysund og FIR, informasjon må endres på snarest, Anita har forsøkt men
får ikke tilgang. Gjøres i fellesskap mellom Ivar og Anita
- Utfordringer med glatt gulv i Bildøyhallen, Ivar har hatt møte med videregående
skole – skal ordne opp – håper det blir bedre.
- Fjell ungdomsskole – stengt fra 7. april for trening grunnet reparasjon av gulvet,
alle har fått melding.
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Sak til politisk behandling12. mai – Fordeling til private idrettsanlegg. 6
Søknader er mottatt, kr 115.000,- til fordeling. Jacob og Bjørn Helge deltar. Ivar
innkaller. Enighet om at summer er altfor liten og må økes.
- Søknadsfrist for treningstider – 1. mai, påminnelse kommer
Vedtak – tas til etterretning, men venter tilbakemelding på flere av sakene fra FK
5. Handlingsplan – tiltak
Styre vil ta større eierskap til Handlingsplanen
- dagens handlingsplan er vedtatt på årsmøte – og må sjekkes av jevnlig for å sikre
oppfølging. Sende presentasjon vedr Idrettsråd på nytt, legges ved referatet.
-

SC

Forslag om å lage nye handlingsplan, få inn satsingsområde og visjon, deretter mål og
tiltak. Slik som det er nå er det ikke samsvar mellom disse feltene.
Ønske om at en skal se Fjellmodellen igjen – må ikke la kommunen utsette den på
ubestemt tid. Kanskje FIR bare må påbegynne arbeidet, og legge frem forslag til FK?
Handlingsplan og årshjul henger sammen, oppgaven med å endre på handlingsplanen må
påbegynnes nå for å komme i havn til neste årsmøte. Flere gode tiltak som må med på
handlingsplanen ble notert.
Opprette grupper for å jobbe med oppgavene/tiltakene;
 Fjellmodellen ( Oddleiv, Osvald, Bjørn Terje og Kristine – samt de som skal være
med på studieturen)
 Fellesmøte med idrettslagene, enten fellesmøte eller gruppevis ( Jacob og ?)
 Handlingsplanen vs årshjul ( Siv og Anita)
Vedtak: Tas til etterretning – gruppene påbegynner arbeidet og rapporterer til FIRmøtene
6. Eventuelt
Noe diskusjon om FIR skal dekke tapt arbeidsfortjeneste eller gi et bidrag til tapts
arbeidsfortjeneste på Studieturen til Danmark og Polen. Flott tiltak som idrettsrådet bør
delta på, men noe diskusjon vedr omfanget. I følge kommunen er det krav om at tiltaket
må gjennomføres på ukedager og over 5 dager for å motta støtte fra EU. FIR har noe
midler satt av til utdanning/ kurs – vurderer å benytte disse. FIR anbefaler at det gis 4000
pr deltaker. Aktuelle deltakere må snarest avklare om det er aktuelt å reise, forespørselen
kom i nov men datoen var først klar nå i påsken. Reisen skal foregå i første uken i mai.

AH

AH
Neste møte – onsdag 13. mai kl 1800
Facebook – hvem oppdaterer og hva skal skrives? Positiv side – positivt innhold, alle i
styret skal kunne oppdatere (men ikke med egne private profiler må få egen FIR-profil),
se på mulighetene for å ta vekk kommentarer-feltet, legge ut generell informasjon som er
åpen for alle. Det som legges ut må ha interesse utenfor en klubb/ gruppe. Sjekker ut
hvem som har hvilken rolle, retningslinjer etc
Sykkel VM 2017– hva kan FIR bidra med? Vi må sørge for å få vist frem Sotra på en
positiv måte. Ønsker å invitere Erik Kubon Halvorsen eller styreleder Yvonne Hetlevik
(?) til FIR for å få mer invitasjon om opplegget, og om de er interessert i et samarbeid.
Deretter kanskje gjennomføre en workshop med klubbene/ lagene for å få frem de gode
forslagene
Årshjulet blir fast punkt på agendaen fra neste møte – må oppdateres

KL

AH

AH/
SC

Navn på styremedlemmer må oppdateres på hjemmesiden til FIR
JOH
Vedtak –tas til etterretning.
Foreløpig godkjent av leder av FIR,

endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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