Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på OBS Bygg

Dato: 24.06.2013

Klokkeslett: 18.00 – 20.00

Tilstede fra styret:
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Vara 1: Liv Utkilen (LU)
Jan Kåre Mathiassen (JKM)
Vara 2: Ivar Einarsen - (IE)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Vara 3: Mikael Tangen (MT)
Anita Heggholmen (AH)
Anders Mongstad - (AM) - Frafall
Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik
Åge Landro (ÅL) – Ikke meldt frafall
Santhos Kuma Ratahkrishnarajah - ikkje meldt
frafall
Sak
Innhold
Utføres av
08/06/13 Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
 Merknader fra Anders og Mikael er notert.
Referatet bør bli mer innholdsrik og forståelig for alle. Må
komme med begrunnelser og hvorfor en er kommet frem til
konklusjonen.
Kontorlokaler for flere idrettslag i Sotra Arena, flertallet i FIR
mener dette er rett disponering av lokaler.
09/06/13
10/06/13

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
 Intet nytt
Post:
 NIF – Lokal aktivitetsmidlar er mulig å fordele nå. Fordeling
snarast etter gjeldene retningslinjer.
 Sotra BC - Driftsmodell for Sotra Arena – Svar sendt klubben på
møtet.

11/06/13

12/06/13

 Fjell kommune, Gudrun Ølnes – oversikt over rom i Sotra Arena.
Sendt ut til alle i styret i FIR.
 Sotra BC – mail vedr. synfaring i Sotra Arena onsdag 12.juni kl
0900. Representanten fra Fjell kommune møtte ikke opp på
møtet, så møtet var mellom Scandi Sport og Sotra BC. FIR gir
herved melding til Fjell kommune, v/Gudrun Ølnes at merkingen
skal endres utfra krav fra Sotra Badminton Club/Norges
Badminton Forbund. Og at det blir merket opp for 2 nye baner i
midten av hallene.
 HIK – Idrettsrådekonferanser. Vi stiller på lokal samling i
november 2013.
 HIK – Samarbeidsavtale mellom kommunen og FIR. Vi lager
avtale til høsten. Sak på møte i august.
 Sotra BC – spm i etterkant av møte om fordeling av
treningstider.
Økonomi:
 Tilfredstillende
Informasjon til/frå kommunen
 Fordeling av treningstider i kommunale idrettshaller i Fjell
kommune. Møtet kom fram til en fordeling av timer både i
gymsaler og idrettshaller for 2013-14. Fordelingen i alle hallene
kommer i gang fra oppstart av Sotra Arena. Frem til Sotra Arena
åpner, blir gjeldene fordelingsnøkkel brukt.
 Fordelingsnøkkelen blir tatt opp igjen til høsten 2013 og sett på
dette.
 Fordeling av praktisk gjennomføring av arrangementer i Sotra
Arena, det har vert et møte mellom Fjell kommune og Sotra
Sportsklubb. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for dette.

Anita/ivar

13/06/13

Generelt/Eventuelt:
 Send mail til Fjell kommune med innspill på utstyr til Sotra
Arena.

14/06/13

Driftsavtaler vedr Sotra Arena.
 Foreløpig utkast til avtaler fra kultursjefen er gjennomgått og
diskutert på møtet i kveld.

Neste styremøte/årsmøte blir på kontoret mandag 12.08.2013
kl 18.00-20.00

Straume 24.06.2013
Ivar Einarsen
Referent

