Referat
Dato:

Styremøte - FIR

20. august 2014

Tid:

Onsdag 20. august 2014

Møte:

3 – 14

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Referent:
Tilstede:

Siv Øye Carlsen
Åge Landro, Anita Heggholmen, Kristine Lundekvam, Brita Engeseth, Jon Olav
Hesjedal, Siv Carlsen
Ivar Einarsen fra Fjell kommune
Forfall
Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Jacob Ihlen, Jan Kåre Mathiassen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Referat fra forrige møte
- FIR har ikke mottatt svar på henvendelse vedr tildeling av tilskudd.
AH
2. Postliste – svært få saker denne sommeren
Høyring frå Kretsen – høringsfrist 26. september –
Invitasjon til Utvikling av kultur/trening seniorer – Anita deltar
Vedtak – tas til etterretning

3. 7-8 nov Idrettsrådskonferanse – invitasjon er mottatt, vi har garantert 2 plasser.
Leder anbefaler at hele idrettsrådet blir med, og ber alle sette av datoene.
Vedtak - mail sendes til alle med påmeldingsfrist
4. Kommunen informerer – Ivar Einarsen
Møte med FK og volleyball, vedr. fordelingsnøkkel. Onsdag 3. september
Aktiv Fjell – opplæring og oppstart i løpet av høsten 2014. FIR ber om å få en orientering
og formål og bruk allerede nå, ønskes gjennomført på neste møte.
Fare for at budsjettkutt kan medføre redusert åpningstid i haller/ gymsaler. FIR ønsker
orientering om hva dette betyr konkret for idretten.
FIR sender brev til FK vedr hva som skal være av utstyr i gymsaler/ haller (ansvarlig Siv og
Kristine)
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Vedtak - tas til etterretning

5. Heimesida

JOH

Jon Olav oppdatere med referater, men etterlyser en strategi/ retningslinjer for hva som
skal legges ut. Må ha sammensetning av styret, oppgaver, handlingsplan,
samarbeidsavtale med Fjell kommune og referater.
Vedtak – Jon Olav oppdaterer med referater, og tas til etterretning
6. Kiosk Sotra Arena - skal et eget utvalg fra idrettsrådet se på dette sammen med SK
Sotra, før saka kjem til FIR? Anita og Kristine møter fra FiR i møte med SSK. Ivar sjekker
med Dan. Tar også med saken vedr utleieinntekter og fordeling av midler.
Vedtak – Anita avtaler eget møte snarest mulig
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7. Eventuelt
- kommuneplanen, høringsfrist 11. september
Sende mail alle idrettslag – legge ved planen og minne om fristen. FIR har ansvar for å
sikre at idretten har gode kår i kommunen
Neste møte
- Går som planlagt den 3. september

8. Runde rundt bordet
Store enighet om at sommeren i 2014 hadde vært fantastisk 
Kristine - Sotra Turn
- Har søkt om og fått kontorplass – venter på avklaring.
- Utstyr som står i gangen blir ødelagt, har tilbudt seg på å delta på dugnader for å
finne løsninger
- Kiosken inne i Arena; kun enkel kaffe og hjemmebakst – må avklares nærmere
- Toaletter inne i hallen åpnes ikke ved trening og på arrangement, grunnet
økonomi
- Garderobene – nøklene virker ikke etter hensikten. ( info etter møte – alle
nøkler/ garderober virker nå – men sjekker «systematikken».)
Anita og Siv tar saken opp i samarbeidsgruppen for Sotra Arena

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