Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK) frafall
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Anita Heggholmen (AH)
Anders Mongstad - (AM)
Jan Helge Halleraker - (Jh2)
Sak
08/03/13
09/03/13

Dato:20.03.2013

Klokkeslett: 18.00 – 19.15

Vara 1: Ivar Einarsen - (IE)
Vara 2: Jan Kåre Mathiassen (JKM) forfall
Vara 3: Jakob Ihlen – (JI) meldt forfall
Vara 4: Oddleiv Humlestøl (HUM)
Fra kommunen: Ingen tilstede. (Forfall)

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader.
Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
 Ikke noe

10/03/13

Post:
 Fjell kommune – Spm om bruk av Sotra Arena til
øvingslokale for Fjell Brass. Idretten har førsteprioritet
 UKS har valgt inn to representanter som kan være til stede på
møtene til FIR. Henriette Nordtveit og Astrid Rabben.
 Fjell kommune – Spm om utleie av Sotra Arena om leie av
hall til Oljemesse i oktober 2014. Fir mener at alle må søke
innen fristene som er satt for utleie av anlegget/Sotra Arena.
Dette må avklares tydeligere.

11/03/13
12/03/13

Informasjon til/frå kommunen
 Ikke noe til stede fra kommunen.
Økonomi
•

I henhold til budsjett.

Utføres av
AH

13/03/13

Runde rundt bordet:
 Fordelingsnøkkel – komiteen. Arbeidet går som planlagt.
Planlegges presentert for Komité for Drift i april/mai. Møtet
foregikk noe lunde bra. Arbeidsgruppen har jobbet mye med
dette, men fikk tilbakemeldinger på at dette ikke var gjort godt
nok. Forslag ble lagt frem, men ikke alt er klart enda. Etter
tilbakemelding fra rådmann og kultursjef må dette gå ut fra
medlemstall pr klubb og idretter. Nytt møte i dag om
omfordeling av reglement for tildeling av i kommunale
idrettshaller. Vi legger frem et forslag fra FIR.
 Sotra Turn hadde bedt om at FIR skulle få informasjon om at
de har bedt en jurist, se på avtaler som er gjort i forbindelse
med utbyggingen av Sotra Arena. Juristen informerte om dette
arbeidet på slutten av møtet. Dette blir også sendt Fjell
kommune fra Sotra Turn.

14/03/13

 Møte med idrettslagene vedr. fordeling av Treningstider i
kommunale haller og gymsaler. Saken vart diskutert og det er
kommet frem til en løsning som lagene godtar. Det er laget et
forslag som blir oversendt Fjell kommune, ved kultursjefen for
politisk behandling. Møtet var fra kl 1930 – 22.00
Generelt/Eventuelt:
Årsmøtesaker: Regnskap godkjent og budsjett. Alle papirer blir sendt ut etter
styremøtet i dag. Årsmøtedato er 03. april 2013.
Neste styremøte/årsmøte blir på kontoret onsdag 03.04.2013 kl
18.00-19.00 og årsmøte fra kl 1900 – 2100.

Straume 20.03.2013
Ivar Einarsen
Referent

