Referat
Dato:

Styremøte - FIR

3. februar 2016

Tid:

Onsdag 3. januar kl 18-20:00

Møte:

10 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Oddleiv Humlestøl, Bjørn Terje Olsen , Anita Heggholmen, Siv Øye Carlsen , Charlotte Nilsen,
Brita Engeseth, Mikael Tangen, Kristine Lundekvam
Ivar Einarsen frå Fjell kommune

Forfall
Jacob Ihlen, Osvald Berland, Jon Olav Hesjedal Janne Hamre Karlsen, , Jørgen Snekkevik,
Referent:
Siv Øye Carlsen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
Agenda:
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Post:
Innkalling til møte om Sykkel-vm frå Fjell Kommune 23.feb
3) Informasjon fra kommunen ved Ivar
4) Fellesmøtet med Sund og Øygarden - veien videre
5) Handlingsplanen
6) Årsmøtet forberedelser
7) Eventuelt
Oppfølgingssaker;
Referat frå desember møte – sendt ut i forkant av møte
Håndballmål - purres opp (fortsatt uavklart)
Utstyr i hallene – purres opp (fortsatt uavklart)
Retningslinjer på FB – Kristine ser på forlag til løsninger; Hvem er redaktør, hva skal
legges ut – har alle tilgang? Hvordan følge opp kommentarfeltet?
Valgkomiteens arbeid – er påbegynt
Treningstider – revidering av retningslinjer, Ivar kaller inn til møte ( står fortsatt)
Oppdatere årshjulet vedr frist for innrapportering av medlemstall - OK
Fjell modellen – stemmer det at FK har lagt den på is? Hva er konsekvensene? FK har
ikke lov til å legge frem nye planer/ prosesser neste 6 mnd grunnet kommunesammenslåing. Hva om en fristiller anleggsmidler og tilskudd fra Fjell modellen i
handlingsplanen – dette for sikre videre fremdrift uten å bli hemmet av FK sin «utsettelse/
frys. (Påbegynt, men uten å se på hva er et kommunalt anlegg og hva er et privateid,
deretter sammenligne)
Sjekke med andre idrettsråd hvor mye som deles ut i midler til idrettslaga fra kommunene
Sjekker hvordan fordeling til idrett er i FK i forhold til det totale budsjettet. ( Står fortsatt
til neste møte)

Hjertesukk – mange saker er fortsatt uløst og ikke svart på av Fjell kommune, vi

1 av 3

AH

BTO
AH
AH
KL

IE
SC

OH

AH
IE

opplever at FK ikke behandler sakene på en god og ryddig måte. Sakene blir ikke
besvart pr mail/ brev, og FK henvises til Ivar deltar på møtene men han må hele
tiden henvise til andre f.esk Eiendom. FIR har i dag en samarbeidsavtale med FK,
likevel opplever vi at vi ikke blir informert, tatt med på råd i forkant eller at vi ikke
får svar eller avklaringer.
Fra 2016 vil referat fra idrettsrådsmøtene også sendes til Ordfører og Rådmann.
Vedtak - tas til orientering, oppfølgingspunkter følges opp av ansvarlige
2. Postliste
Innkalling til møte om Sykkel-VM frå Fjell Kommune 23.feb, Siv og Anita deltar
NIF – Antidoping seminar, holdes i februar måned på Fjell Ungdomsskolen. Foreslår at
det også holdes et seminar på kveldstid 15. – 18. februar, og inviterer alle klubbene til
møte. Anbefaler 18. februar – kl 18-20.
Informasjonsmail fra NIF
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FIR har som praksis at all post videresendes til alle.
Vedtak: tas til orientering
3. Info fra Fjell kommune
Gulv i SA – tilpasninger til Volleyball, avholdt møte. Det som gjenstår er måling av hvor
«vannledningene» ligger. Alle positive – og håper på snarest løsning
Stengt hall – grunnet boligmesse, blir en ekstra dag. Volleyball ønsker å se om Håndball
kan frigi noe tid den uken ( sender egen mail på det)
Ønsker at FIR skal si noe om hva FIR ønsker at idretten skal bidra med under sykkel VM
2017.
Vaktavtaler - (135,- kr pr time)
Sotra Sportsklubb - Foldnes, Kolltveit, Hjelteryggen , SA
Sotra Brass – Brattholmen
Knappskog – Sotra Turn
Ågotneshallen – Nordre Fjell
Ulveseth og Fjell ungdomsskole – kommunalt ansatt
Liljevatnet, Telle, Skålevik, Bjorøy - ingen vakt
Ågotnes skole – Sotra vest korps
Spørsmål fra FIR
– hvorfor er det ikke vakthold på alle skoler? Ønsker at FK gir en tilbakemelding på dette.
I utgangspunktet bør det være vakt på alle skolene, kan det være en del av Fjellmodellen.
Bildøyhallen – det er blitt sagt at gulvet skal vaskes mellom 15-16, ifølge renholderne så
skjer det ikke. Det gjøres om morgenen – da vil det jo ikke hjelpe på dette med glatt
gulv… Må sjekkes – spesielt viktig nå når SA skal stenges.
Brukarmøte i Sotra Arena, innkalling kommer snart
Møte vedr treningstidsrutinene – kommer snart
Skateparkseminar i mars, invitasjon til FIR kommer
Kommet ønske om arrangement skal tildeles fortløpende – eller som i dag med 1. mai,
forespørsel til idrettsrådet. Viktig at de faste aktivitetene går foran, slik at en følger en
tidsplanen for regionen/ kretser. Likt for alle haller/ anlegget.
Utfordring at kretsene booker mer tid enn de benytter.
Vedtak: Tas til orientering – oppfølgingssakene følges opp
4. Fellesmøtet med Sund og Øygarden - vegen vidare
Referat frå møte vedr sykkel VM er sendt ut – viktig å ha alle med, skape aktivitet og
engasjement. Bedt om innspill frå alle idrettslagene.
Info legges ut på nettsidene Vedtak: Tas til orientering
5. Handlingsplanen
Intet nytt – følges opp videre
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6. Årsmøtet førebuing
Flyttes frå 13. april til 20. april
Vedtekter, en del endringer som må inn grunnet ny lovform. I tillegg ble det avtalt at alle
personvalg endres til 1 år, en måte å omtale tidsperiode på, stengere krav til
kjønnsfordeling,
Idrettens hederspris - endres for 2016 – deles da ut på idrettsgalle, men går som vanlig i
år.
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7. Eventuelt
Parkerinsplassen utenfor SA
Parkering – må sikre oss at alle som har arrangement går sammen og har et felles ansvar
for parkeringe. Er det mulig at døren ved den nedre parkeringsplassen kan være åpen – da
vil kanskje flere parkere der. Ivar sjekker
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Forsinker julemiddag – kan kanskje tas etter neste møte?
Vedtak: Tas til etterretning
Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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