Referat
Dato:

Styremøte - FIR

11. mars 2015

Tid:

Onsdag 11. mars, kl 19-21:15

Møte:

3 – 15

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Anita Heggholmen, Jacob Ihlen, Bjørn Terje Olsen, Kristine Lundekvam ( fra 20:00), Siv Øye
Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Forfall
Charlotte Nilsen, Brita Engeseth, Jørgen, Mikael Tangen, Jan Kåre Mathiassen, Jon Olav
Hesjedal, Åge Landro
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) Berit Vik fra Fjell kommune
3) Info frå kommunen
4) Postliste 5) Evnt
Vedtak: Godkjent
2. Postlisten
 Invitasjon til nasjonal idrettsrådskonferanse 17.-19.april i Stjørdal – pt ingen som
har meldt seg som deltakere
 Invitasjon til Verdiseminar i regi av idrettskretsen – 23.mars kl 13-15 eller 17-19
– Idrettens Hus – Idretten skal vere ein trygg stad å vokse opp. FIR har pt ikke
noen aktuelle deltakere, men prøver å få noen til å delta (Jon Olav skal sjekke om
det er mulig)
 Nordre Fjell Fotball – sendte inn reguleringsplan til kommunen 15.09.14, den har
ennå ikke vert behandlet. NF ber om at FIR hjelper til med å legge press på
kommunen for å få planen til behandling. NF har ikke fått svar fra kommunen om
at saken er mottatt, når den skal behandles osv – viktig at kommunen svarer NF
på en skikkelig måte. Idrettsrådet sender spørsmålet til FK og ber om svar og
videre fremdriftsplan.
 Idretten er bekymret - pressemelding sendt ut fra NIF vedr ny forskriftsendring
som tillater 5 nye lotterier a kr 300 millionar. Dette kan føre til inntektstap for
idretten da 1,5 mrd vil bli fordelt utenfor Norsk Tipping
 Askøy Idrettsråd: invitasjon til å delta på deres Idrett og Kulturkonferanse 13. og
14. mars på Panorama Marsteinen. Kr 1800,- per deltakar. dessverre ingen som
kan delta, håper vi kan bli invitert igjen med litt lengre frist.


-

Forslag til sak til årsmøtet frå Akershus idrettskrets: På Idrettsrådsseminar i
Drammen i januar ble idrettsrådene sin fremtid diskutert – de ønsker at vi
sammen skal påvirke delegatene på Idrettstinget til å støtte deres forslag.
1. NIF må i forbindelse med ny kommunestruktur og regionsstruktur i Norge
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involvere alle organisasjonsledd, inkl idrettsråd i arbeidet med å tilpasse NIFs
lov, spesielt § 3 Tingsammensetning.
Fordi: endring i kommunestrukturen vil føre til større og mer slagkraftige
idrettsråd. Man må se på hvordan idrettsrådenes plass i organisasjonen og
besluttende organer skal ivaretas.
-

2. Finansiering av Idrettsråd. Idrettsrådene tildeles 1 kr per innbygger gjennom
spillemidler fra Norsk Tipping. Tildeling belastes post 1 og bevilgningen må
komme i tillegg til den fordeling som fordeles til NIF sentralt og regionalt.

-

NIF må jobbe for en endring i LAM-ordningen slik at det på idrettsrådets
årsmøte kan vedtas at idrettsrådet kan tildele midler via LAM med maks 3% til
idrettsrådets drift
Fordi: Det er viktig å forsterke idrettsrådets status og finansiering. Det kreves
påvirkning i planprosesser med behov for kompetanse og kontinuitet.
Kommunen legger møtevirksomhet til dagtid, og da må man regne med å måtte
frikjøpe representantene.
Mål: opprettholde og styrke de kommunale midlene til drift av idrettsrådene,
men viktig med flere elementer;

-

Kommunale tilskudd

-

Tilskudd via spillemidler

-

Andel LAM – maks 3% av totalsum

Begrunnelse for forslag til vedtak:
Som et ledd i arbeidet med å styrke demokratiet i idrettsorganisasjonen ønsker styret i
Idrettsrådet i Fjell årsmøtets fullmakt til å be om at forslag fremmet av Akershus
idrettskrets støttes av Fjell idrettskrets sine tingdelegater på Idrettstinget 2015.
Forslag til vedtak til årsmøte :
Årsmøtet i Idrettsrådet i Fjell ber Hordaland Idrettskrets støtte Akershus idrettskrets sine
forslag til Idrettstinget 2015.
Vedtak: tas til etterretning, i siste sak gir FIR sin tilslutning til forslaget og lager sak
til årsmøte.
3. Informasjon fra Fjell kommune
- Fjell ungdomsskole – stengt fra 7. april for trening grunnet reparasjon av gulvet.
- Må finne løsning for de lagene som trener der - pågår
- Sak vedr håndballmålene er oversendt til Eiendom, har ikke fått svar. FIR venter
fortsatt på formelt svar med fremdriftsplan.
- Fjell kommune skal ha møte med Sotra videregående skole vedr rutiner for
BIldøyhallen, gjelder både håndballmål og renhold av hallen. FIR informeres i
ettertid.
- Aktiv Fjell – fungerer greit i kommunale bygg, skjermer i Ågotneshallen og
Bildøyhallen kommer opp før påske. Fortsett er det veldig få som melder inn når
en treningstime utgår.
- NM i utdanning – forespørsel om å benytte SA i okt 2016, medfører at hallen er
stengt i 13-18 dager i strekk. Sammenfaller med oljemessen. Stor utfordring for
idretten – FIR anbefaler ikke at hallen stenges så lenge for idretten.
- Brukermøtene er utsatt – dato ikke satt.
- FIR etterlyser samarbeidsavtalen med FK – Ivar sjekker status
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Vedtak – tas til etterretning, men venter tilbakemelding på flere av sakene fra FK
4. Årsmøte
Gjennomgang av årsmeldingen og handlingsplanen – noen endringer gjort i møte. Det
anbefales at styre må få/ tar større eierskap til Handlingsplanen - bør gjennomgås på eget
møte etter årsmøte samt sjekke at det følges opp på møtene jevnlig. FIR må fortsette med
å jobbe for økt tilskudd, samt få større fokus på idrettslagene sine «kår» bl.a synliggjøre
hvor mye de bidrar med pr deltaker samt andre tiltak som er gjennomført. FIR ønsker å
opprette sin egen facebook side for å nå ut til flere lag. Idrettens ærespris deles ut på
årsmøte. Lage beskrivelse for prisen - Siv, Bjørn Terje ordner vase, Ivar ordner Diplom
Onsdag 25. mars kl 19:00 – vi møter kl 18:00. Dokumentene er legges tilgjengelig på
nettsiden i henhold til frister.
Vedtak: Tas til etterretning
5. Informasjon fra Berit Vik - spillemidler
Presentasjon sendes i etterkant, samt gangen i søknadsprosessen. Målsetning – fokus på
gode rammebetingelser, frivillig innsats, satsing på bredde, godt tilrettelagt for
egenorganisert aktivitet og universell utforming. Hovedprinsippene er at den som har søkt
først skal få midler først, en kan ikke miste retten til tilskudd. Tidlig innkomne søknader
skal opp i køen osv.
Viktig vilkår at anlegget er innarbeidet i kommunale plan for idrett og fysisk aktivitet. FK
ønsker breiere dialog med FIR og lagene i kommunen for å se på hele regionen og alle
typer aktivitet ikke bare knyttet mot spillemidler. Frist for søknad til FK er 15. oktober,
men ønsker å være i dialog lenge før fristen. Idrettsfunksjonell godkjenning må foreligge.
FIR ønsker at vi skal få bedre tid til å få til en god dialog/ debatt, ønsker at forslaget fra
adm kan behandles i FIR gjerne med en orientering fra adm - deretter kan FIR gi sin
innstilling. FIR vil ta opp handlingsplanen som egen sak – få en presentasjon av Berit
Vik, se på anleggsvirksomhet i et mer helhetsperspektiv.
Vedtak – God og nyttig innføring, tas til etterretning.
6. Eventuelt
Utfordring for de som er ofte i SA eller andre kommunale bygg med gjestenettet at de må
logge seg på nettet med ny bruker/ passord hver gang. Er det mulig å kunne ha fast
pålogging evt bruker samme brukernavn og kun få nytt passord?
Avtalt studietur med FK for å se på anlegg – 5 arbeidsdager, ble først tatt opp i
begynnelsen av desember men datoen og mer informasjon er fortsatt ikke gitt - må varsles
i god tid da både ferie/ fri osv skal ordnes for deltakerne – dekkes tapt arbeidsfortjeneste
av FK eller idrettsrådet?
FIR sender henvendelse til FK og ber om tilbakemelding/svar på en del ubesvarte
henvendelser, muntlig tilbakemelding i møte med FIR om at det jobbes/purres på sakene
er ikke godt nok – vi må få offisielle svar med fremdriftsplaner osv.
Vedtak – tas til etterretning, FK sjekker status – FIR sender påminnelse/ etterspør
svar på div brev/ forespørsler
Foreløpig godkjent av leder av FIR,
endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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