Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Dato : 16.01.2013
Klokkeslett: 18.00 – 19.30
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK)

Vara 1: Ivar Einarsen - (IE)

Bjørn Terje Olsen - (BTO)

Vara 2: Jan Kåre Mathiassen (JKM)

Kristine Lundekvam - (KSL)

Vara 3: Jakob Ihlen – (JI) meldt forfall

Anita Heggholmen (AH)

Vara 4: Oddleiv Humlestøl (HUM)

Anders Mongstad - (AM)

Fra kommunen: Odd B. Solsvik (OBS) forfall

Jan Helge Halleraker - (Jh2)

Sak

Innhold

Utføres av

01/01/13 Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader.
02/02/13 Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
Ø

Presentasjon av idrettsanlegg på Ågotnes, som Sotra Turn og
Nordre Fjell IL holder på med. FIR støtter denne planen og ser
behovet for dette anlegget. Dette innbefatter Basishall,
løpebane for Nordre Fjell IL Friidrett. FIR lager et skriv om
dette til Fjell kommune og viser til de aktuelle planene som
foreligger. FIR ber om at denne saken blir tatt opp snarest og
gitt tilbakemelding på dette til FIR og Nordre Fjell IL/Sotra
Turn & IL.

Ø

Sak oversendt komite for drift. De kaller inn til presentasjon i
formannskapet eller komiteen.

Ø

Plassering av innfestning til turnapparater. Sotra Turn har blitt
bedt om å kvalitetssikre innfestningene. Det har blitt sendt et
svar fra Sotra turn. Kristine sjekker med turnforbundet om
nasjonale krav, melder tilbake til Jens og Geir Dale.

03/01/13 Post:

JKL/KSL
JLK/JH2/AH

Jh2 og BTO

Ø

Hordaland idrettskrets ønsker dato, tid og sted for årsmøte.
(04.04.2013 – idrettsrådets lokaler, klokken 19:00 – 21:00)

Ø

Fordelingsmøte for uteanleggene tirsdag 05.02. klokken
17:oo – Jh2 og BTO stiller for FiR.

Ø

Valgkomiteen har blitt bedt o å starte sitt arbeid frem mot
årsmøtet.

Ø

Sjekke praksis om bruk av klister i omliggende kommuner
og hente inn en uttalelse fra Håndballforbundet.

04/01/13 Informasjon til/frå kommunen
Ø

Berit Vik venter på informasjon fra Bergen. Fjell kommune om
Aktiv By. Fjell satser på å bruke 1 dag i uken på innføring av
ordningen.

Ø

Fjell Idrettsråd ønsker informasjon om videre saksbehandling
av forslaget om driftsavtale for den nye flerbrukshallen som ble
oversendt kultursjefen (Lennart Fjell) fra Sotra Sportsklubb og
Fjell Idrettsråd før jul.

05/01/13 Økonomi
• I henhold til budsjett.
• Regnskap ferdigstilles og revideres til medio mars. Budsjett
ferdigstilles til å sendes ut med sakspapirene til årsmøtet.

06/01/13 Runde rundt bordet:
Ø

Fordelingsnøkkel – komiteen. Arbeidet går som planlagt.
Planlegges presentert for KD i april/mai.

Ø

Vedlikeholdsmiddler – kommunen har rettet opp i en
intern feil og dermed har beløpet til idretten blitt redusert
etter gjeldende retningslinjer. Idrettsrådet ønsker en
revisjon av regelverket rundt fordelingen.

Ø

Golfklubben bygger klubbhus. Ønsker en driftsavtale
med kommunen. Idrettsrådet mener at modellen som er
brukt rundt flerbrukshallen må brukes ovenfor alle
idrettsanlegg i kommunen.

Ø

FiR ønsker et møte med administrasjonen om Fjell
modellen. Vi trenger å komme i gang med konkrete
planer.

Ø

Jens takker for fjordårets engasjement.

Ø

Det jobbes med klatrehall

07/01/13 Generelt/Eventuelt:

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 06.02.2013 kl 18.00-20.00

Straume 16.01.2013
Jan Helge Halleraker

