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Referat og innkalling – godkjent
Agenda:
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Anne Kristine Aas (Nanne) fra Hordaland Idrettskrets: Idrettsrådets rolle og ansvar
3) Postliste:
* innkalling til møte med Trygg i Fjell - Anita møtte for FIR
4) Informasjon fra kommunen ved Ivar
5) Oppfølgingsoppgaver:
* Utstyr haller/gymsaler - Kristine og Siv
* Fjellmodellen - hvem skal jobbe videre med denne?
* Sykkel-vm: Vi må velge en person til i tillegg til leder, som kan stille på møter på vegne
av Fir
* Bedriftsidrettslag i kommunen: Ivar skulle finne ut antall og hvem dette var
* Tilskuddsordninger til idretten: Hvordan er det i andre kommuner? Finnes der en norm?
Spørsmål er sendt ut til noen utvalgte idrettsråd; har fått to svar om at de skal komme
tilbake med utfyllende svar. Ivar skulle sjekke hvordan fordelingen til idretten er i
forhold til kommunens budsjett. Vi trenger noen som kan jobbe med dette?
* Lage et arrangement for medlemmene i Fir??
6) Evnt
Kommentarer til referatet:
Vedtak – innkalling og referat godkjent, oppfølgingssaker følges opp
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Orientering om idrettsrådets rolle og ansvar v/Anne Kristine Aas fra Hordaland
idrettskrets

Presentasjonen fra Anne Kristine Aas er sendt til medlemmene i egen epost den
28.4.2016.
Gjennomgangen tok for seg bla a følgende tema:
- Idrettsrådets oppgaver
- Idrettsrådet som idrettspolitisk aktør
- Idrettslagenes muligheter for å påvirke utviklingen
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Hva idrettskretsen kan bidra med
Samarbeidsform med kommunen
Utfordringer for idrettsråd

Anne Kristine Aas minnet også om idrettsrådskonferansen 4. og 5. november
2016, hvor FIR kan delta kostnadsfritt med 2 personer. Øvrig deltakelse må
betales for.
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Postliste
* innkalling til møte med Trygg i Fjell - Anita møtte for FIR

Trygg i Fjell er et prosjekt som har som målsetting å forebygge og redusere
omfanget av mobbing generelt i Fjell kommune, samt sikre at mobbing blir
avdekket og håndtert godt av alle som er i relasjon til barn og unge. Mer om
prosjektet her: http://www.tryggifjell.no.
Fra idrettens side er Nordre Fjell og Nest Sotra med som pilotklubber for
aldersbestemt fotball. De jobber med temaene forebygging, avdekking, håndtering
og etterarbeid. Jf fremdriftsplan skal innholdet være klart innen sommeren 2016.
Pilotprosjektet skal danne grunnlag for arbeidet på andre fritidsområder, og for
innholdet i denne modellen.
Vedtak – tatt til orientering
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Info fra Fjell kommune
- Treningstider: Kristine og Ivar har laget et forslag, jf epost 6.6.2016. Forslaget
sendes ut til idrettslagene 7.6.16. Fordeldingsmøte for treningstider i gymsaler og
haller er satt til 9.6.2016 kl. 1830-2000.
- Arrangementer i haller: Det har vært gjennomført møter med alle idrettskretsene
for fordeling av arrangement vs treningstider. Aktiv Fjell skal nå være oppdatert
mht arrangementene.
- Vakthold: Fjell kommune har fått melding om ubenyttet treningstid i hall og
hallvakter som ikke møter opp. Det er nå sendt ut brev til klubbene dette gjelder.
- Tippemidler: Prioritering i Fylkestinget neste møte. 6.6 millioner er innstilt til
SA. Sotra skytterlag er ikke prioritert i denne runden, men har fått forskuttert
midler av Fjell kommune.
Vedtak – tas til etterretning – følges opp av Ivar
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Oppfølgingsoppgaver:
* Utstyr haller/gymsaler: Siv og Kristine har laget en liste vedr idrettens behov for utstyr i
gymsaler og haller. Det har vært ønskelig å få til et møte med skolesjefen. Anita har tatt
tak i saken og skolesjefen lovet å kalle inn til møte før sommeren.
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* Fjellmodellen: Kristine og Marianne jobber med dette. Anita sender ut informasjon til
neste møte.
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* SykkelVM: FIR er delaktig i ulike arbeidsutvalg fram mot VM i 2017. Dette

gjelder både utvalg i idrettskretsen og med nabo-/arrangørkommuner. I tillegg er
vi med i kommunens lokale arbeidsgruppe. Anita representerer FIR pr i dag. Hun
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ønsker å ha med seg en ekstra person inn i dette arbeidet, og Bjørn Tore meldte seg.
* Bedriftsidrettslag i kommunen:Finne rett antall bedriftsidrettslag i kommunen
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* Tilskuddsordninger til idretten: Hvordan gjør en det i andre kommuner? Finnes der en
norm? Spørsmål er sendt ut til noen utvalgte idrettsråd; har fått to svar om at de skal
komme tilbake med utfyllende svar. Ivar skulle sjekke hvordan fordelingen til idretten er i
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forhold til kommunens budsjett. Anita og Ivar jobber videre med saken.
* Lage et arrangement for medlemmene i FIR: Med medlemmene menes
idrettslagene/klubbene. Ønskelig at FIR har en egen kurs- og arrangementsansvarlig.
Forslag om å invitere til en konferanse. Forslag til tema det kan jobbes videre med:
- unge trenere
- antidoping
- valgkomitè-arbeid
- kurs ifbm idrettsregisteringen
Fjell kommune jobber også med å få i gang en slik konferanse og vil gjerne samarbeide
med FIR om dette. Ivar koordinerer dette.
Mikael jobber videre med saken.
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Eventuelt
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Vedr gjennomgang av medlemslisten for FIR så er det noen lag som står
uten medlemmer. Vi må finne ut om dette stemmer, og om lagene er
nedlagt.
Gymfest i Vest ble gjennomført helgen 27. – 29. mai i SA. Kristine
orienterte om arrangementet, hvor det møtte rundt 500 deltakere. Det ble
meldt om god stemning og stor suksess.
EM-kvalifiseringskamper Volleyball ble gjennmført 20.-22. mai 2016.
Mikael meldte om et prikkfritt arrangement i SA og gode tilbakemeldinger
fra spillere, publikum og volleyballforbundet. Frister til gjentakelse.
Innspill om bruksendring fra fotballbaner på Bildøy til annen aktivitet.
Sotra volleyballklubb har, i samarbeid med Gneist, laget et forslag med
prisoverslag på 6 (alternativt 9) beach-baner. Presiserte at anlegget bør
være kommunalt. Forslaget oversendes FK.
Eva stilte spørsmål om hvordan saker meldes inn til FIR. Hvordan melder
klubber inn saker til FIR? Skal styremedlemmene i FIR kunne melde inn
saker fra egen idrett/klubb under eventuelt, eller skal det formaliseres?
Viktig at alle medlemsklubbene blir likebehandlet.
Vedrørende bruk av treningsrom i SA: Skal kun brukes til restitusjon og
rehabilitering. Kan ikke leies av hele lag. 18 års aldersgrense gjelder.
Utstyr kan kun tas ut av rommet ifbm landskamper o.l.
OTD skal arrangeres (18)-19-20. oktober 2016. Vil sannsynligvis ikke
avholdes i SA, men dersom det likevel skjer blir hallen stengt for trening i
3-4 dager og ikke 14 dager som tidligere år. Pr i dag er messen lagt inn
med 14 dager i Aktiv Fjell. Vil bli endret når avklaringen foreligger.
Båtmessen skal arrangeres 1 uke i SA i februar.
Antidoping (Anne Kristine orienterte): FIR bør tilstrebe at alle
idrettslagene har en policy om antidoping. Se mer på
www.rentidrettslag.no. Det finnes også et e-læringsprogram på
www.renutover.no som alle unge over 13 år bør ta. Antidoping har i
samarbeid med felleskatalogen etablert et legemiddelsøk på
www.antidoping.no. Idrettsutøvere som er avhengig av medisiner kan her
søke opp medisinen og ev søke fritak om bruk av denne, dersom den
finnes på listen over ulovlige preparater.
Vedtak – tas til orientering, følges opp av de ansvarlige

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