Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Dato: 12.08.2013
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Tilstede fra styret:
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Vara 1: Liv Utkilen (LU) Ikke meldt frafall
Jan Kåre Mathiassen (JKM) Ikke meldt frafall Vara 2: Ivar Einarsen - (IE)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Vara 3: Mikael Tangen (MT)
Anita Heggholmen (AH)
Anders Mongstad - (AM) - Frafall
Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik
Åge Landro (ÅL) – Ikke meldt frafall
Santhos Kuma Ratahkrishnarajah - ikkje meldt
frafall
Sak
Innhold
Utføres av
01.08.2013 Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
 Ingen kommentarer
02.08.2013 Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
 Intet nytt
03.06.2013 Post:
 NIF – Lokal aktivitetsmidlar er mulig å fordele nå. Fordeling
snarast etter gjeldene retningslinjer. Blir utbetalt snart.
 HIK – Idrettsrådekonferanser. Vi stiller på lokal samling i
november 2013.
 HIK – Samarbeidsavtale mellom kommunen og FIR. Vi lager
avtale til høsten. Sak på møter høst.
 Sotra BC – spm om merking av baner og reperasjon av
oppmerking. FIR har sendt inn mail om dette på nytt.
 Fjell kommune – Møte om avtaler om Sotra Arena. FIR
ønsker møte mandag 26 aug kl 1800 på Rådhuset. FIR sender
ut invitasjon om møtet.
 Kultursjefen i Fjell – spm om salg i kiosk i Sotra Arena.

04.08.2013 Økonomi:
 Tilfredstillende
05.08.2013 Informasjon til/frå kommunen
 Fordelingsnøkkelen blir tatt opp igjen til høsten 2013 og sett
på dette. Etter avtale på fordelingsmøte i juni 2013. FIR jobber
ut og ser gjennom fordelingsnøkkelen og ser på mulige
endringer og kaller inn til nytt møte. Arbeidsgruppen fortsetter
med dette arbeidet og legger frem forslag/utkast.

Anita/ivar

BTO

06.08.2013 Generelt/Eventuelt:
 Klisterforbud må innføres i alle kommunale idrettshaller. De
må innføres vannbasert klister i hallene. FIR ber om at Fjell
kommune lager et reglement for dette i hallene. Dette er også
sendt inn melding om til Fjell kommune tidligere.
 FIR ber om at det blir innført forbud mot røyking, snusbruk og
tyggisbruk i inngangspartier/idrettshaller ved idrettanleggene i
kommunen. At dette blir merket og skiltet synlig

07.08.2013 Driftsavtaler vedr Sotra Arena.

 Avtale om Utleie av hall og reklame salg i Sotra Arena. FIR
har gått gjennom avtaler. Avtalen er sendt ut og kom med
tilbakmelding til Bjørn Terje på dette. FIR må jobbe med disse
avtalene og få på plass gode avtaler for idretten i Fjell.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 04.09.2013 kl 18.0020.00

Straume 12.08.2013
Ivar Einarsen
Referent

