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Referat, saksliste og innkalling – godkjent
Agenda:
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte

Oppfølgingssaker:
• Lam-fordeling – Bjørn Terje orienterer – Idrettsregistreringen ble åpnet
igjen, med ny frist 15.august, slik at det ble muligheter for idrettslagene og
rette evnt feil. Vi bestemte at vi ville ha utbetalt midlene, selv om det var
lagt ut en ny frist. Det viser seg at pengene likevel ikke er betalt ut ennå.
• Bedriftsidrettslag- Har Ivar funnet ut noe? – Ivar har funnet 5
bedriftsidrettslag, og kretsen har registrert 5 stk. Kretsen sjekker opp og får
registrert alle og sender opplysninger til oss. Bedriftsidrettslag kan være
sekundærmedlemmer i Idrettsrådet. Ivar sender kopi til Anita med navn på
bedriftsidrettslagene
• Tilskuddsordningen – Hvordan er fordelingen i forhold til kommunens
budsjett – Ivar
- Tilskuddsordningen kr 280000,- fordelt ut i år
- Private vedlikeholdsmidler kr 115000,- fordelt ut i år
- Prosjekt/Arrangementstilskudd Kr 75000,- Ca ½ parten fordelt i år
- Tilskudd til materiell/utstyr/kompetanseheving – Kr 75000 fordelt i år
Ivar sjekker med andre kommuner vedr tilskudd.
Anita purrer opp nabokommuner og andre kommuner vi kan
sammenligne oss med
• Møte med skolesjefen vedr utstyr i haller og gymsaler
- Det er satt opp møter ut over høsten for å få synliggjort behovet, med mål
om å få lagt dette inn i budsjett, fra 2016-2019
2) Postliste
* Bergens Tidende inviterer barn og unge til å bidra med stoff til en egen
nyhetstjeneste for aldersgruppen 7-15 år
*Invitasjon fra Norges Gymnastikk og Turnforbund til utstyr og
anleggskonferansen i Oslo 4. Og 5. November
*Invitasjon fra Fjell Kommune om å delta i ressursgruppe: Aktiv Saman, for å
arrangere en inkluderingskonferanse med tema, kultur, idrett og friluftiv
* Idrettsforbundet ønsker tilbakemelding på hva som skal til for at de kan få
overta domene idrettsraad.no
3) Informasjon fra kommunen – Ivar
4) Handlingsplan/ Årshjul
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* Lage et arrangement for medlemmene i september/oktober – tema ?
5) Eventuelt
Kommentarer til referatet:
Vedtak – innkalling og referat godkjent, oppfølgingssaker følges opp
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Postliste

* Bergens Tidende inviterer barn og unge til å bidra med stoff til en egen nyhetstjeneste for aldersgruppen 7-15 år – videresendt idrettslagene
*Invitasjon fra Norges Gymnastikk og Turnforbund til utstyr og
anleggskonferansen i Oslo 4. Og 5. November – samme helg som
Idrettsrådskonferansen, og Fir prioriterer sistnevnte
*Invitasjon fra Fjell Kommune om å delta i ressursgruppe: Aktiv Saman, for å
arrangere en inkluderingskonferanse med tema, kultur, idrett og friluftsliv – Anita
blir Fir sin representant, Bjørn Terje vara
* Idrettsforbundet ønsker tilbakemelding på hva som skal til for at de kan få
overta domene idrettsraad.no – Fir er positiv til at NIF får overta domene, men det
bør settes opp en skikkelig kontrakt/avtale med kriterier og en symbolsk sum før
overtakelse kan finne sted. Ivar tar dette opp med kommuneadvokaten
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Vedtak – tatt til orientering
Info fra kommunen:
• Sommertrening: Flere lag som har søkt om sommertrening i
Ågotneshallen. Tid ble fordelt mellom Sotra Turn dagtid – kl 1700, samt
Nordre Fjell Håndball, tirsdag og torsdag kl 17-22. Informasjon om dette
ble sendt ut i juni. Her har det oppstått en uenighet, og hallen var ikke
klargjort til NF Håndball da de møtte til trening. Fir mener idrettene må ha
respekt for hverandre og dele på de tidene som er oppsatt.
• Fjell kommune har fått ny hjemmeside. Den er mye enklere å bruke og det
er lettere å finne frem til for eksempel tilskuddsordninger
• Man skal remerke baner pga slitasje og Badmington har tatt ansvar for å
utføre jobben. Mikael melder om at også noe av Volleyball sin merking er
dårlig og tar kontakt med Jørn Inge i badmingtonklubben + vaktmester for
å få gjort dette samtidig
• Idrett og kulturgalla går av stabelen 11.februar 2017 – BakScenen-lokalet
på Straume. I forbindelse med prisene som skal deles ut må man ha en
gjennomgang på kriteriene, da noen av disse ”flyter” i hverandre. Mikael
spiller inn at man kanskje også skal se på kriterier for hvem som blir tildelt
heder og ære, og tenke litt nytt i denne sammenhengen. Ivar drøfter dette
med Berit og kommer tilbake til Fir
• Det må settes ned en arbeidsgruppe som skal se på banene på Bildøy,
hvordan disse kan brukes i fremtiden. Mikael er Fir sin representant
• Hallene åpner for vanlig trening neste uke
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Vedtak – tatt til orientering
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Handlingsplan/Årshjul
Lage et arrangement for Fir sine medlemmer – tema?
Vi vil arrangere et kurs for medlemmene vedr bruk av Tilskuddsportalen, i løpet av
oktober måned. Ivar sjekker opp hvilke datoer som kan passe i forhold til høstferie/utleie
av Sotra Arena. I tillegg inviterer vi Kretsen til å orientere om sentrale
tilskuddsordninger.
Anita tar kontakt med Kretsen.
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Det må legges ut en påminnelse på hjemmesiden og Facebooksiden om søknadsfrist for
Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen – 1.september
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Vedtak – tas til etterretning
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Eventuelt

Ivar sjekker ut hvem vi kan kontakte i NyKrohn Borg vedr informasjon om
fattigdom/inkludering i idretten

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