Referat
Dato:

Styremøte - FIR

4. mai 2016

Tid:

Onsdag 4. mai 2016

Møte:

13 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Anita Heggholmen, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Bjørn Thomassen, Øystein M. Telle,
Kristine Lundekvam, Wenche Bjelkarøy og Eva Herdlevær
Ivar Einarsen frå Fjell kommune

Forfall
Marianne T Monsen, Lars Aasheim, Charlotte Nilsen, Jørgen Snekkevik
Referent:
Eva Herdlevær
Nr.
Sakens tittel/emne
1
Referat og innkalling – godkjent
Agenda

1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte oppfølgingssaker
2) Konstituering av det nye styret. Vi trenger noen som kan ta på seg å føre
regnskapet, det er ingen stor oppgave i Fjell Idrettsråd, så det bør være
overkommelig for de fleste. Vi trenger også en referent til å skrive referat fra
møtene våre.
Til slutt trenger vi en som kan være ansvarlig for nettsiden og facebooksiden vår.
3) Postlisten * Forespørsel Vestkantsvømmerne - tilskudd til svømmeopplæring SFO
* Forespørsel Larvik Idrettsråd - overta domene
* Forespørsel CK Sotra - bruk av aktivitetsal og styrketreningsrom Sotra Arena i
helger
* Forespørsel studenter UIB - intervju vedr frivillig arbeid
4) Informasjon fra kommunen ved Ivar Einarsen
5) Handlingsplan/årshjul
6) Eventuelt
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Kommentarer til referatet:
Oppfølgingssaker utsatt til neste møte.
Varamedlemmer blir innkalt til samtlige styremøter.
All post blir fortløpende videresendt til alle i styre- og varamedlemmer.
Vedtak – innkalling og referat godkjent, oppfølgingssaker følges opp
Konstituering av nytt styre
Leder: Anita Heggholmen
Nestleder: Bjørn Terje Olsen
Regnskap: Wenche Bjelkarøy
Referent: Eva Herdlevær
Ansvarlig nettside/facebookside: Øystein M. Telle
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Postliste

* Forespørsel Vestkantsvømmerne - tilskudd til svømmeopplæring SFO
Henvendelsen er videresendt Fjell kommune.
* Forespørsel Larvik Idrettsråd - overta domene
FIR melder tilbake at en ikke ønsker å gi fra seg domenet til Larvik Idrettsråd.
Eneste aktuelle aktør som FIR vil vurdere å overdra domenet til er Norges
idrettsforbund
* Forespørsel CK Sotra - bruk av aktivitetssal og styrketreningsrom Sotra Arena i
helger.
CK Sotra må søke Fjell kommune om bruk av aktivitetssalen på vanlig måte.
Søknadsfristen for inneanlegg er 1. mai. Styrketreningsrommet leies ikke ut. Det
ble presisert at det er et restitusjonsrom som skal være tilgjengelig for alle, og at
det er 18 års aldersgrense for bruk av rommet. FIR vil undersøke mer vedrørende
aldersgrensen på 18 år, samt utstyret/inventaret på restitusjonsrommet.
* Forespørsel studenter UIB - intervju vedr frivillig arbeid
Anita orienterte om at intervjuene allerede hadde funnet sted.
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Vedtak – tatt til orientering
Info fra Fjell kommune
- Vedlikehold til private anlegg – 5 søknader innen fristen. Total søknadssum
234.727. Kr. 115.000 til fordeling. FIR har innstilt søknadene som skal til politisk
behandling i KDF 10.5.16. Fordelingen er som følger:
o Nest Sotra Fotball – 40.000 til vedlikehold av bane
o Sotra Sportsklubb – 24.000 til vedlikehold av baner
o Sartor Skytterlag – 20.000 til vedlikehold av bygninger
o Sartor Sportsskytterlag – 10.000 til vedlikehold av anlegg/baner
o Sartor Sportsskytterlag – 21.000 til miljøbesparende tiltak.
- Driftstilskudd til lag og organisasjoner – 17 søknader innen fristen. Kr. 280.000
til fordeling. Midlene blir fordelt etter en fordelingsnøkkel basert på medlemskap
i FIR og medlemssammensettingen i idrettslaget. Midlene er fordelt. Liste over
fordelingen kan finnes i sakspapirer til Komite for Drift
- Stenging av haller grunnet arrangement og ferier. Epost sendt ut til alle
medlemslagene 4.5.16.Sotra Arena stengt for trening 16.-22. mai grunnet EMkvalifiseringskamper i Volleyball. Ågotneshallen stengt i midten av mai grunnet
eksamensgjennomføring. Sommertrening blir vurdert i uke 19, og det blir sendt ut
epost til klubbene når resultat foreligger. Fjell kommune skal ha møte med de
ulike idrettskretsene 19. mai vedr fremtidige arrangement.
- Aktiv Fjell – er oppdatert.
- Bildøyhallen – fått nytt lys. Gode tilbakemeldinger fra brukerne.
- Alle fotballmål (kommunale) har fått nye nett.
- Treningstider – søknadsfrist 1. mai. Ivar ønsker å ha med seg to personer til en
arbeidsgruppe som jobber med dette. Kristine, Bjørn Terje og Eva meldte seg.
Fordelingsmøte om treningstider blir satt opp rundt 8-10. juni. Ivar innkaller til
arbeidsmøte.
Vedtak – tas til etterretning – følges opp av Ivar
Handlingsplan/årshjul
Utsatt til neste møte

Eventuelt
- Anlegg og utstyr i gymsaler og haller. Siv og Kristine har jobbet med denne
saken, og Siv ønsker å ferdigstille arbeidet selv om hun har trådt ut av FIR. De
har laget et skriv om hva en idrettshall/gymsal bør ha av utstyr, basert på
kulturdepartementets retningslinjer. Skrivet er sendt skolesjef og eiendomssjef i
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FK. FK innkaller FIR til møte vedr saken i uke 19.
Vakthold i idrettshaller. Det ble påpekt at det i Bildøyhallen ofte mangler vakt
etter kl 1800 om hverdagene, og om problemene dette medfører. Klubbene må
melde fra til FK når vakt mangler. FK jobber med en App hvor vaktene kan
melde seg inn/ut, og en således har oversikt over tilstedeværelsen. Sotra
Sportsklubb er ansvarlig for vaktholdet i Bildøyhallen.
Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) ble etterspurt. Kr 1,7 mill til fordeling.
Tilskuddsordning spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og
fysisk aktivitet for barn og ungdom (6-19 år). Frist for innrapportering av
medlemstall var 30.4. Fordeling vil skje fra slutten av juni og frem til 4.
desember. FIR fordeler midlene etter fastsatte tildelingskriterier. Bjørn Terje og
Øystein har ansvaret for fordelingen.
Hordaland Idrettskrets blir invitert til møtet 1.6.16

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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