Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 31.05.2011
Klokkeslett: 19.00 – 22.00
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK)
Vara 1: Bjørn Terje Olsen - (BTO) ikkje til
stades
Ivar Einarsen - (IE)
Vara 2: Gunn Børnes (GB) ikkje til stades
Kristine Lundekvam - (KSL)
Vara 3: Norunn Skomsvold (NoS) ikkje til
stades
Anita Heggholmen (AH)
Vara 4: Oddleiv Humlestøl
Anders Mongstad -(AM)
Fra kommunen: Odd B. Solsvik (ikkje til
stades)
Jan Helge Halleraker - (Jh2)
Fra UKS: Gro Elise Fardal – ikke innkalt
Steinar Nesse (Rådmannen i Fjell)
Fra kommunen: Lillian Torsvik
Sak
08/05/11

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.

Utføres av

Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.
Merknad: Møtereferatet fra sist møte ble sendt til fjordårets styre. Kopi sendes
sammen med dette.

09/05/11

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
Klubbutvikling og sponsorutvikling i klubbene til høsten

10/05/11

Post:
Svar sendt til Elin Ekerhovd, Sotra Trav og Hestesportslag vedrørende
valget på årsmøtet, med invitasjon til å presentere klubbens
fremtidsplaner på FiRs neste møte
Svar sendt til Sotra Sportsdykkerklubb om hvordan de skal få planene
sine inn i ny plan for idrett og fysisk aktivitet.

11/05/11

Informasjon til/frå kommunen
Kommunale saker som berærer idretten:
*Salg til Danielsen (20 mill)
Noe av disse pengene vil gå inn i den nye flerbrukshallen.
*Flerbrukshallen
Godt samarbeid med idretten. 2 alternativ. 2 eller 3 håndballbaner. Blir
antagelig vestlandets flotteste hall til nå. Politisk har det vært et ønske
om en arenaløsning. Tegninger og funksjonalitet ser lovende ut med de
siste tegningene. Prislappen kommer på 175 mill. Prisforskjellen mellom
2 og 3 flater ga valget av 3-banesløsningen. Dette utgjør en
lånebelastning på 100 mill. Sponsorene ser ut til å utebli. Ferdigstilling
ser ut til å bli til påske 2013. Hallen er til idretten i Fjel kommune, og
ikke bare til Sotra Sportsklubb. Treningstid fordeles av Idrettsrådet. Fjell
kommune vil være eier av hallen. Driftskostnadene er på 15 mill/år. Det
kan være naturlig å tenke at pengene som kommer inn på utleie og
reklame skal gå tilbake til idretten og fordeles av idrettsrådet.
*Plan for idrett og fysisk aktivitet
En prosess for å finne organisasjonen av idretten og driften av alle
anleggene i kommunen. Dersom kommunen leier ut bygget må
kommunen betale moms på både bygging og drift. Betalingsidrett koster
mye å innføre. Idretten kan leie ut byggmassen og tjene penger på det.
Potensielle leietagere er Danielsen Skoler og diverse messer og
konferanser. Det kan også være mulighet reklameinntekter som kan

IE, JLK

vurderes.
*Økonomisk status pr. nå.
Utsiktene for 2011/2012 er betydelige innstramminger for å være i
balanse til 2013. Vurdere skolestrukturen i kommunen. 40 mill må kuttes.
Ikke politisk vilje til å ta kutt i skolen. Da havner kuttene i andre
sektorer. Kortsiktige kutt. Håp om mer stabil og sunn økonomi fra 2013.
- Terapibassenget - 15 mill. Sommerstengte basseng i kommunen. Fjell
og Ulveseth vil være stengt resten av året. Også i 2012. Flytter
svømmeundervisningen til våren. Tar bort leirskole midlertidig. I 2011
inndra ca 33 kommunale årsverk. Rådmannen foreslår også et kutt på 1
mill til idrett og kultur. (Det er i utgangspunktet 2,2 mill i potten.
Fordeles av komité for drift.) Bibelskolehallen blir fjernet når den nye
hallen kommer. Den vurderes fortløpende før det.

12/05/11

13/05/11

Hall, Økonomi og anlegg – Det ligger åpent for å legge en plan for at
kommunen kjøper opp byggmassen som idretten sitter på pr. i dag. Dette
må i så fall være et langsiktig mål.
Bredde –
Informasjonsflyt fra kommunen – den nye planen for idrett og fysisk
aktivitet legger opp til dialog og vil følges opp fra kommunen. Forslag
om informasjonsavis fra kommunen 2-4 ganger i året.
Idrettskonsulent – Et kontaktpunkt (et navn) i kommunen på
saksbehandling. Når ting ikke fungerer må det rapporteres raskt.
Idrettsplanen – Legger opp etter en forskyvning i befolkningsalderen, og
legger derfor opp til mye friluftsliv. Legger opp til universell utforming,
parkering og fysisk utviklingshemmede. Planen legger opp til en god
dialog med det frivillige miljøet.
Likhet Søknadsrutiner – Kommunen og idrettsrådet går gjennom rutinene for
mottak av søknader og rutiner for behandling av unntak. Hvordan
forholder vi oss til vedlegg fra idrettslagene. Det hender at vedlegg
forsvinner. Idrettsrådet ønsker kvittering på innsendte søknader.
Forventninger Idrettsrådets rolle – kommunen ønsker en utvidelse av rådets rolle. Finne
gode organisasjonsmodeller for drift av idretten i fjell.
Økonomi.
I henhold til budsjett
Generelt/Eventuelt:

Neste styremøte blir på kontoret tirsdag 22.06. 2011 kl 18.00- 20.30
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume, 31.05.2011
Jan Helge Halleraker
Referent

