Referat
Dato:

Styremøte - FIR

12. august 2015

Tid:

Onsdag 12. august, kl 18-20:00

Møte:

4 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Osvald Berland, Brita Engeseth, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Jacob Ihlen, Oddleiv
Humlestøl, Jon Olav Hesjedal, Kristine Lundekvam, Siv Øye Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Forfall
Anita Heggholmen, Janne Hamre Karlsen, Charlotte Nilsen, Jørgen Snekkevik,
Referent:
Siv Øye Carlsen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
BTO
AGENDA
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Nordre Fjell – John Egil Sørensen –
3) Postlisten
4) Info fra kommunen:
5) Handlingsplan - Årshjul
Vedtak: Godkjent, pkt 2 utsettes/går ut da JES ikke var møtt
2. Postliste
 Informasjon vedr innmelding av nye lag/ grupper – info sendt til alle
 Invitasjon til idrettspolitisk debatt den 27.08.15 – Bjørn Terje
 Håndballmål – har fortsatt ikke fått svar på hvordan disse målene skal sikres,
enighet om å ta en ny befaring og sende ny melding til FK. Bjørn Terje og Jacob
følger opp.
 Utstyr i gymsaler/ haller – fått nei på invitasjon til felles møte, noe diskusjon om
hvordan komme i god dialog med FK.
o Etterspørre hva som er behovet til alle idrettslagene/ gruppene,
minimumskrav, samt ønsker.
 14/2508 - vedk. samarbeidsavtalen – fortsatt uavklart, Ivar sjekker
 Facebook – Retningslinjer ikke laget, profil for alle styret slik at navn ikke vises
er ikke laget, evt ta vekk kommentator-feltet? Status er ikke kjent
Vedtak: Tas til orientering – oppfølgingssakene følges opp
3. Info fra kommunen
Internett i Bildøyhallen – operativt fra slutten av september, skjermene er pt heller ikke
satt opp
En utfordring vedr treningstider på Knappskoghallen – Ivar følger opp
FIR ønsker en tilbakemelding fra FK vedr tippemidler, innstillingen som var enstemmig
fra FIR, FK og idrettslagene er ikke fulgt opp. Ønsker at Berit orienterer – Bjørn Terje
retter en henvendelse til henne.
Det var kun Sotra Arena ved kommunen som fikk tippemidler i Fjell kommune, altså
IKKE Sotra Sportsklubb.
Vedtak: tas til etterretning – må benyttes i videre arbeid mot Fjell kommune.
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4. Handlingsplan/ Årshjul
Tas på neste møte, sette av 1 time – alle må lese/ forberede seg på den til neste møte –
send gjerne innspill i forkant av møte. Frist for innspill 1 uke før møte.
Handlingsplanen og årshjul skal være levende og aktive dokumenter som skal være
retningsgivende for hvilke saker vi skal behandle og bruke tid på i FIR.
Vedtak: tas til etterretning – settes av 1 time i starten av neste møte
5. Eventuelt
Sende driftsavtale for Sotra Arena – sendes til Oddleiv
Spørsmål vedr antall medlemmer er rett, Ivar sjekker at ikke noen er telt dobbelt
Vedtak: Tas til etterretning – gruppene jobber videre og rapporterer til FIR-møte
Foreløpig godkjent av nestleder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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