Referat
Dato:

Styremøte - FIR

14. oktober 2015

Tid:

Onsdag 14. oktober kl 18-19:30

Møte:

6 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Brita Engeseth, Oddleiv Humlestøl, Jacob Ihlen, Jon Olav Hesjedal, Anita Heggholmen,
Kristine Lundekvam , Siv Øye Carlsen , Bjørn Terje Olsen ( fra 19:20)
Ivar Einarsen og Berit Vik fra Fjell kommune

Forfall
Janne Hamre Karlsen, Osvald Berland, Mikael Tangen, Charlotte Nilsen, Jørgen Snekkevik,
Referent:
Siv Øye Carlsen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Info vedr tippemidler
Nye søknader i år – Hisøyna, kaianlegg, Bjørkedalen aktivitetspark,
Nye muligheter i søknadsprosessene - friluftsliv ved kysten
Frist for å søke til Idrettskonsulenten, godkjenning av idrettsplanen – ferdig i slutten av
november. Tok ikke ny gjennomgang da vi fikk det i mai måned. Frist for søknad er 15.
oktober. Eksisterende søknader blir fornyet av Berit Vik.
Saken sendes til Anita når den er klar, tas enten som eget møte eller delegeres til et
AH
utvalg. Enklere og tryggere for de som skal bistå i prioriteringen etter at presentasjonen i
mai var gjort, viktig at Idretts forklarer den innstillingen de har gjort for deltakerne. F. eks
at det foreligger en slags «venteliste», søknader må ligge i tre år før de prioriteres på 1.
plass osv
Kultur/ idrettsgalla – torsdag 5. november i Kulturhuset. Invitasjon kommer, vip
arrangement begynner kl 18:30, prisutdeling og kulturinnslag. Premiere vinnere i NM,
samt kunstnere med utmerkelser. Prisforslag må leveres senest innen fredag denne uken
vedr priser som nevnt i Årshjulet
AH
Vedtak - tas til orientering – saksdokumenter/ invitasjon sendes ut fra FK
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
Agenda:
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Postliste: Påmelding til Idrettsrådskonferansen
3) Info frå kommunen
4) Representant til å delta i VM-sykkel gruppene: Kretsen og Kommunen
5) Evnt
Oppfølgingssaker/ ble ikke gjennomgått står derfor til neste møte
- Samarbeidsavtale med Fjell kommune er signert og returnert til oss. Legges på nettsside
- retningslinjer for Facebook, gjenstår
Vedtak: Godkjent
3. Postliste
Påmelding til Idrettsrådskonferanse; Jacob, Bjørn Terje og Kristine (på deler av
konferansen)
Nye medlemmer i FIR: Ågotnes triatlon og Dansetreff
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Ivar sjekker om Anita ligger inne som ansvarlig, hvis ikke må han registrere de to nye
klubbene som nye medlemmer
Deltakere i Fjell kommune sitt prosjekt vedr Sykkel VM 2017 – Anita og Siv
Vedtak: Godkjent
4. Handlingsplan/ årshjul – oppgaver på oversikten for oktober mnd







Søknadsfrist for ulike stipend/ priser mm – følges opp av de enkelte klubbene
Sikring av håndball-mål, fortsatt ikke rutiner på plass. Følges opp videre jfr info
fra Fjell kommune
Utstyr i gymsaler; spørre skolene og idrettslagene. Mail sendt ut til alle idrettslag
vedr anleggssituasjonen– venter på svar.
Oppfølging av budsjettprosessen, FIR ønsker å komme i dialog med FK før
budsjettet sendes ut til politikerne – ønsker å være en dialogpartner jfr
intensjonen i Samarbeidsavtalen – ikke bare delta i høringsrunden. Anita har
derfor bedt rådmann om å få tilsendt budsjettet.
Møte med alle ledere i idrettslagne – utsettes . Ønsker fellesmøte med
idrettsrådene i Sund og Øygarden - prøve å få innkalt alle ledere i idrettslag Fjell,
Sund og Øygarden til et fellesmøte i Januar 2016

Vedtak: Tatt til orientering – følges opp av den ansvarlige
5. Info fra Fjell kommune
Brukermøte Ågotnes – referat sendt til Anita. Godt møte – laget oppgaveliste, nytt møte
om ½ år
Bildøyhallen, Fjell ungdomsskole og omliggende gymsal-skoler – brukermøte 22.
oktober. Samme agenda. Viktig at innkallingen kommer i god tid, minst to uker før møte
avholdes. Deretter brukermøte for SA og nærliggende skoler.
«Ny» melding fra kommune vedr håndballmål:
Løse gjenstander som står i gymsaler / haller som tilhører idrettslagene er idrettslagene
sitt ansvar. Målene som står fast montert er Fjell kommune sitt ansvar. Hva er status for
de løse målene bl.a. i Bildøyhallen som ikke tilhører en klubb. FIR er ikke fornøyd med
svar fra Arne Monsen, ønsker forslag til løsning. F.eks stativ til å sette målene på som kan
kjøres inn på lager, sandsekker tilgjengelig som kan benyttes for å sikre målene, vurdere
innkjøp av oppblåsbare minihåndballmål osv
Det er satt opp kamera i Sotra Arena, Fjell Idrettsråd eller SSK er ikke tatt med i
samtalen/ rådgivning. Ivar redegjorde for at kommunen som eier har bestemt at det skulle
settes opp kamera, og mente at det ikke var behov for noe mer forklaring. FIR ønsker et
mer utdypene svar på henvendelsen, og er pt ikke fornøyd med prosessen. Ønsker
selvsagt å sikre bygget, men opptatt å gjøre det på en god og trygg måte for alle
involverte.
Ivar oversender avtaler SA til Oddleiv for videre oppfølging av Fjell modellen

Vedtak: Tas til orientering – oppfølgingssakene følges opp
6. Eventuelt
Brannøvelse i SA tirsdag 13. okt – arrangert av SSK, viktig at klubbene som var i hallen
får tilbakemelding på øvelsen. Var ikke en full øvelse, tilbakemelding tas på brukermøte
Julemiddag legges til januar  God erfaring fra i sist så Jacob får jobben med å arrangere.
Vedtak: Tas til etterretning
Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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