Referat
Dato:

Styremøte - FIR

13. mai 2015

Tid:

Onsdag 13. april, kl 18-20:00

Møte:

2 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Osvald Berland, Brita Engeseth, Anita Heggholmen, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Jacob
Ihlen, Oddleiv Humlestøl, Charlotte Nilsen, Janne Hamre Karlsen, Jørgen Snekkevik Siv Øye
Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Forfall
Kristine Lundekvam, Jon Olav Hesjedal
Referent:
Siv Øye Carlsen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
AH
AGENDA
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Postlisten
3) Oppsummering tur til Danmark og Polen
4) Filmsnutt Visjon for Ågotnes
5) Info fra kommunen:
* Aktiv Fjell
6) Handlingsplan - Årshjul
7) Evnt
Vedtak: Godkjent
2. Postliste
Melding om oppløysing av Sotra Kickboxingklubb
* Info: Idrettsrådskonferansen 2015 vert 6.-7. nov 2015 – pt kun til informasjon
* Idrettsrådsundersøkelse – besvart av leder
* Kretsen innkaller til idrettspolitisk møte i Idrettens Hus 28.mai kl 1800-2000vedr saker
som skal opp på tinget – Bjørn- Terje deltar
* Rapport vedr utleie av Sotra Arena, videresendes – tas opp på neste møte
Oppfølgingssaker
* purret på div skriv jfr forrige referat fra 8. april, sendt først 3. sept 2014 – purret på
skriftlig 28. april etter flere muntlige purringer – fortsatt ikke fått svar. Dette er ikke bra
– og må følges opp. Gjelder følgende saker
14/2044 - vedk. utstyr
14/2508 - vedk. samarbeidsavtalen
15/195 - vedk. sikring av handballmål
*Navn på styremedlemmer er oppdatert, men overskriften er feil/ feil årstall
*Facebook – Retningslinjer ikke laget, profil for alle styret slik at navn ikke vises er ikke
laget, evt ta vekk kommentator-feltet?
*Sykkel VM 2017– følge opp, invitere til samarbeid til neste møte
Vedtak: Tas til orientering – oppfølgingssakene følges opp
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3. Oppsummering tur til Danmark og Polen
Presentasjon ble vist, legges ut sammen med referatet på nettsiden og facebook.
Spennende tur, mye god informasjon og andre måter å tenke på  Stor fordel at alle
anlegg var kommunalt eid – noe som skapte like vilkår for alle. Brukte mye midler fra
fond fra EU – søker vi om det?
Spørsmålet blir hvordan følge opp turen til Danmark og Krosno? Hva gjør vi for å
videreutvikle våre områder her i Fjell? Ivar følger dette opp videre fra kommunen sin
side.
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Vedtak: tas til etterretning – må benyttes i videre arbeid mot Fjell kommune.
4. Filmsnutt Visjon for Ågotnes
Hva er status etter folkemøte? Følges opp
Vedtak: tas til etterretning
5. Informasjon fra Fjell kommune
- Aktiv Fjell og søknadsskjema – er fortsatt ikke oppdatert, samme ble tatt opp i
fjor, gjelder frister, retningslinjer, aldersgrupper.
- Bildøyhallen, fortsatt ikke avklart alt omkring vasking – idrettslagene kan selv
vaske om de får opplæring. Målene og nettene er fortsatt ikke i samsvar med
retningslinjer, kan ikke benyttes på seniorkamper.
- Treningstider og arrangement fordeles etter gjeldene regler, samme gruppe som i
fjor deltar på ordelingen – Ivar kaller inn Kristine og Siv
- Fordeling av tilskudd til private anlegg – 7 søknader, 115 000 til fordeling og
etter kriteriene. Enighet om at summer er altfor liten og må økes – samt at en bør
vurdere om en skal dele opp summen mellom vedlikehold og miljøretta tiltak.
Noe uenighet vedrørende kriteriene – sjekkes.
- Nye klubber/ idrettslg i Fjell kommune; Ågotnes Triathlon, Vest sykkelklubb og
Dansetreff– aktuelt for de å være medlemmer i FIR? Klubber kan kun være med i
et idrettsråd
- Oppfølgingssak – Registrering i Brønnøysund. Anita følger opp.
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Vedtak – tas til etterretning, men venter tilbakemelding på flere av sakene fra FK
6. Handlingsplan/ årshjul – tiltak
Forslag til ny form på handlingsplanen, samt oppdatert årshjul sendes ut på nytt,
oppdatert med frist for tippemidler – utsatt til neste møte
Vedtak: Tas til etterretning – gruppene jobber videre og rapporterer til FIR-møtene
7. Eventuelt
Rapport vedr utleie av Sotra Arena – sendt ut, utsatt til neste møte
Fjell-modellen; har hatt et møte med Idrettskonsulenten. Pt finnes det ikke en oversikt
over kostnader til anleggene i Fjell kommune.
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Spørsmål fra Oddleif om vi skal sende noe om idrett til de ulike partiene siden det snart
var valg. Svar: de fleste partiene har sendt programmet i trykken. Leder har møtt Høgre
og Arbeiderpartiet etter forespørsel fra dem og sagt noe om Fir sine tanker rundt idrett.
Vedr sak om tilskudd til drift for private anlegg, her er FIR enige om at beløpet må økes
samt dele opp tildelingen i anlegg og miljøbesparende tiltak. Tas opp med nye politikerne
etter valget – tas inn i handlingsplanen.
Vedtak: Tas til etterretning – gruppene jobber videre og rapporterer til FIR-møt

Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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