Referat
Dato:

Styremøte - FIR

6. januar 2015

Tid:

Onsdag 6. januar kl 18-19:30

Møte:

9 – 15/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Oddleiv Humlestøl, Jon Olav Hesjedal, Anita Heggholmen, Kristine Lundekvam , Siv Øye
Carlsen , Osvald Berland, Mikael Tangen
Ivar Einarsen frå Fjell kommune

Forfall

Brita Engeseth, Bjørn Terje Olsen Jacob Ihlen, Janne Hamre Karlsen, , Charlotte Nilsen, Jørgen
Snekkevik,
Referent:
Siv Øye Carlsen
Nr. Sakens tittel/emne
Frist Ansv
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
1)Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
2) Postliste:
* Info fra Hordaland Idrettskrets for des 2015 - videresendt dere
* Info fra Kvinnherad Idrettsråd: informasjon til kommunestyrerepresentanter
* Fordeling av treningstider - tilbakemelding (Ivar)
* Invitasjon til anleggskonferanse 2016 - 25.feb 2016
AH
* Fra kretsen: forslag til kandidater til idrettskretsen styre- og kontrollkomite 2016-2018
* Ny judoklubb i Fjell: Arturas Lubys ønsker å starte ny judoklubb i Fjell
3)Info frå kommunen v/Ivar
* lys i Bildøyhallen
* glatt gulv i Bildøyhallen
4) Handlingsplanen
5) Møte 20.januar 2016 Sykkel Vm
6) Eventuelt – to spørsmål frå Mikael Tangen
Oppfølgingssaker;
Håndballmål – purres opp
Utstyr i hallene – purres opp
Retningslinjer på FB – Kristine ha fått oppgaven, status?
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.
Valgkomiteens arbeid – er ikke påbegynt, Ivar innkaller
Treningstider – revidering av retningslinjer, Ivar kaller inn til møte
Årsmøte – foreslått av holdt 13. april 2016.
Vedtak - tas til orientering
2. Postliste
Info fra Hordaland Idrettskrets for des 2015
* Info fra Kvinnherad Idrettsråd: informasjon til kommunestyrerepresentanter
* Fordeling av treningstider – sendt til alle lag, ønsker tilbakemelding vedr bruk,
tilbakemelding sendes Ivar
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* Invitasjon til anleggskonferanse 2016 - 25.feb 2016 – Kristin og Mikael deltar på vegne
av FIR, Siv deltar som representant fra Håndballforbundet.
* Fra kretsen: forslag til kandidater til idrettskretsen styre- og kontrollkomite 2016-2018;
kom gjerne med innspill på aktuelle kandidater
* Ny judoklubb i Fjell: Arturas Lubys ønsker å starte ny judoklubb i Fjell – informasjon
gitt om prosedyre, rutiner osv
*Møtet 20.01.17 vedr sykkel VM. Sykkel-VM stiller med fleire representanter. Viktig at
vi stiller opp på dette møtet. Invitasjon er i dag gått ut til idrettslag i kommunen og
nabokommunane
All post er videresendt
Vedtak: tas til orientering
3. Handlingsplan/ årshjul – oppgaver på oversikten for oktober mnd
Oppdaterte dokumenter ligger vedlagt
Oppsummert er FIR sitt innspel til budsjettprosessen slik:
• Handlingsplan: Fjell-modellen må inn att på tiltakslista på handlingsplanen
• Planbehov og planstrategier: Ågotnes og Bildøy idrettsparker må inn på lista over
planbehov og prioriteringar
• Økonomibudsjett: Tilskot til idretten må aukast
• Økonomibudsjett: Tilskot til privateigde anlegg må aukast
Handlingsplanen
Alle tiltak er påbegynt eller er gjennomført, men målsetningene er dermed ikke nådd til
fulle. Spesielt det konkrete målet om å øke det kommunale tilskuddet til idrettslaga. Dette
bør sjekkes hva tilskuddet er i andre kommuner, hva bør prosentvisfordeling være.
Ett forlag kan være å fristille anleggsmidler og tilskudd fra Fjell modellen i
handlingsplanen – dette for sikre videre fremdrift uten å bli hemmet av FK sin «utsettelse/
frys». Osvald og Oddleiv følger opp
I tillegg ser Siv og Anita på mulighetene for å sjekke med andre idrttsråd hvor mye som
deles ut i midler til idrettslaga fra kommunene, og Ivar sjekker hvordan fordeling til idrett
er i FK i forhold til det totale budsjettet.
Vedtak: Tatt til orientering – følges opp av de ansvarlige
4. Info fra Fjell kommune
Aktiv fjell - Skjermer på plass i Bildøyhallen og Ågotneshallen, registrering av fremøte er
ikke på plass ende men det pågår arbeid med utvikling. Se på muligheten for i tillegg
kunne benytte denne ap-en til å «avlyse/frigi» timer. I dag er det for tungvindt for
klubbene
Bildøyhallen vil få nytt lys – gjøres trolig i vinterferie/påskeferie, gulvet er bonet og
behandlet på ny måte – håper at dette medfører at gulvet ikke blir så glatt.
Håndballmål i Bildøyhallen er nå hengt opp, men vi er fortsatt ikke i havn med å sikre
målene i alle hallene/ salene. FK vurderer å fjerne alle målene å erstatte de med
oppblåsbare, FIR ber om å bli tatt med i vurderingene vedr utstyr i saler/ haller.
Bedt om alle tilbakemelding fra alle klubbene om å følge opp om treningstidene på alle
haller/ saler. Kun 5 klubber har svart.
Brukermøte i SA – innkalling kommer.
SA blir stengt - 9.-15 febr grunnet boligmesse, Lan party i mars, EM-kvalisering til 18.22 mai, 20- 24. juni – turnskole – Alternativ treningstider i Bildøyhallen den uken i febr,
resten av arrangementene går uten tilpasninger i treningstiden.
Spørsmål til FK– lysene i SA er dårligere på bane 2 enn på bane 1 – hvorfor det/ stemmer
det? Turn ønsker å benytte «kamplys» også på trening, vaktene følger avtalen med FK –
Ivar sjekker retningslinjene både for Ågotneshallen og i SA.
Futsal – problem at veggene på tribunene blir knust, vurderer å stenge de ute. Siv spurte
om dette var tatt opp med klubbene, det var ikke gjort men ville bli gjort. Siv følger opp
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at alle lag bruker inne fotballer, og sjekke at dette blir tatt med på vaktene sin
oppfølgingsliste.
Vedtak: Tas til orientering – oppfølgingssakene følges opp
5. Eventuelt
Volleyball – mener at SA ikke bygget for volleyball, må tilrettelegges for hull i gulvet
for å kunne spille på tvers. FIR anbefaler at volleyball får laget de hullene de trenger for
kampbane, merkingen gjøres manuelt enten ved tape-ing eller eget gulv. Følges opp av
Ivar og Mikael, tar initiativ til eget møte med Eiendom.
MT: Ønsker at en ser på vakthold på skolene og haller, for å sikre en mer rettferdig
fordeling av disse oppgavene. Ivar lager en oversikt over de avtalene som foreligger.
OH: Nye lovreform fra NIF – sjekker om det betyr at vi bør endre på vedtektene til FIR.
Vedtak: Tas til etterretning
Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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