Dato:

Styremøte - FIR

10.august 2016

Tid:

Onsdag 5.10.2016

Møte:

9/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Anita Heggholmen, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Kristine Lundekvam, Eva Herdlevær,
Ivar Einarsen fra Fjell kommune

Forfall

Marianne T.Monsen, Bjørn Thomassen, Wenche Bjelkarøy, Øystein M Telle, Charlotte Nilsen

og Jørgen Snekkevik,
Referent:
Eva Herdlevær
Nr. Sakens tittel/emne
1
Referat, saksliste og innkalling – godkjent
Agenda:
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
Oppfølgingssaker:
*Salg av domenet til NIF: Ivar
* Tilbakemelding fra Kristine etter forrige referat vedr LA-midler: Fordeler Fir midler til
medlemmer over 20 år? Fir følger anbefalingen fra Nif og fordeler ikke til medlemmer
over 20 år
* Fordelingsnøkkel: Ivar skal kalle inn til møte
2

Frist

Ansv

IE
IE

Postliste
* Idrettsraad.no - Larvik idrettsråd har purra på denne sak.
Ivar følger saken videre.

IE

* Førespurnad fra SSK om å få malt en "stige" i underetasje Sotra Arena, for
koodinasjonsøvelser - videresendt til Eigedom.
FIR støtter forslaget.

IE

* Melding fra kulturavdeling vedr spelemidlar - ingen nye søknader i år, med ynskjer at
Fir nemner opp to personar til å vere med på prioritering av anlegg - møte i veke 47.
FIR må minne FK om at fristen først utløper 15.10.16, og at det fremdeles kan komme
inn søknader. FIR må få tilsendt prioriteringslisten før neste møte, for gjennomgang.
Fra FIR møter Bjørn T. Olsen og Eva Herdlevær

AH
Dato BTO/
komm EH
er

* Idrettsrådskonferansen - kven blir med, no må vi melde på Idrettsrådskonferansen 4. –
5. november 2016 på Clarion Hotel Bergen Airport.
Påmelding fra FIR. Ønskelig også med politisk deltakelse. Melde FK.
Fra FIR deltar følgende personer:
- Anita Heggholmen (kun lørdag)
- Bjørn Terje Olsen
- Mikael Tangen (kun fredag)
- Eva Herdlevær
* Tilbakemelding frå NIF vedr vår førespurnad om midlene frå Flyktningefondet må
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nyttast inneverande år. Svaret er ja
FIR ønsker å melde tilbake til NIF at de må ta en gjennomgang av utlyste midler
og fristene de setter, som er for knappe.

AH

* Vi må kalle inn idretten til kurs 25.oktober: Kommunen ved Ivar og Monica: Opplæring
i tilskotsordningar, orientering om midlar til inntekstfattige familiar, Ole Nilsen,
Idrettskretsen: Kva for tilskotsordningar fins gjennom idretten frå NIF, HIK og
fylkeskommunale søknader innanfor idrett, samt fond og legater, Hans Jarle Einarsen,
Sartor Senter; kva forventar Sartor Senter av sponsorrater, samt orientere om korleis Sotra
Badminton har skaffa seg inntekter.
Kurs arrangeres 25.10.16 i VIP-rommet i SA. Det må lages invitasjon og sende
ut til klubbene, samt publisere på FB og hjemmesiden.
*Frivilligplan for Fjell kommune, med formål å kartlegge frivillig arbeid i Fjell
kommune. Ønsker deltakere fra FIR. Møte med FK 7. november kl 1630. Fra FIR møter
Michael Tangen og Eva Herdlevær
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Informasjon fra kommunen – Ivar
* Meldinger om at håndballmålene i Bildøyhallen ikke henges på plass etter bruk.
Det er hallvakts oppgave å påse at dette blir gjort. Lage en sjekkliste for
hallvakter.
* Melding fra Ågotneshallen at et av håndballmålene kun er festet med et
hoppetau. Må repareres
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*Sykkel-VM: Arrangementet skal foregå 23.- 24. sept 2017 i Fjell. Alle idrettsanlegg blir
stengt disse dagene og det skal heller ikke foregå andre arrangement i kommunen.
Fotballbanen ved Bildøybanen skal nyttes til parkering, mens det blir bobilparkering på
Ågotnes. FK ønsker å etablere såkalte «fan-soner på hhv Ågotnes, Kolltveittunnelen vest
og Sartor. De ber FIR om å ta ansvar for å engasjere idretten til dette arbeidet. Det er
avsatt 3 mill som skal nyttes til aktiviteter i kommunen ifbm sykkel-vm, og av disse vil
det være mulig å søke til «fan-sone»-aktiviteter.
FIR mener FK er kommet sent i gang med prosessen. Vi kan kalle inn idretten i Fjell,
Sund og Øygarden til nytt møte, men vi må ha noe mer konkret å presentere for idretten,
som for eksempel:
- Hva skal en fan-sone inneholde? Skal det bare være plass til tilskuere, eller
forventes det at idretten skal ha "stands" med ulike opptredener/aktiviteter,
utkledninger osv?
- Hvem skal organisere dette?
- Kan idretten tjene penger på noen av tiltakene?
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*FK har kommet med et ønske om at FIR årlig arrangerer både anleggskonferanse og
utviklingskonferanse(høst/vår). FIR mener at anleggskonferanse bør arrangeres i
samarbeid med kommunen, da dette innbefatter plan for kultur og idrett. Eller har FIR
kommet i gang med kurs for idretten, jf kurs i tilskuddsportal og tilskuddsordninger i
oktober.
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*FK har fått en henvendelse om å arrangere en profesjonell boksekamp i SA høsten 2016.
FIR ønsker å avslå henvendelsen grunnet kapasitetsproblemer høsten 2016. Kan tidligst
arrangeres våren 2017. FIR ønsker en prinsippavklaring vedr slike arrangementer i
kommunen og ber FK følge opp saken.
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*SA vil være stengt for trening 1 uke i november grunnet arrangement.
*Kultur- og idrettsgalla – priser
FIR ønsker å foreta en opprydning i type, antall og kriterier for de ulike prisene som deles
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ut. FIR har også bestemt at det fra 2016 skal deles ut en egen ungdomspris. Det må lages
kriterier for denne prisen, med utgangspunkt i de nasjonale kriteriene.
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Eventuelt
* Kontroll av anlegg på Ågotnes ved Nif: Mikael møtte på vegne av Fir, Ivar på vegne av
Fjell kommune og en representant fra Nordre Fjell var også med. Løpedekket kan
oppgraderes for kr 750000,-. Fir mener dette må legges inn i budsjett
* Det ble etterspurt om skjemaene som hallvaktene i Bildøyhallen fyller ut også finnes i
Ågotneshallen. Ivar svarte bekreftende på dette, men at disse vil forsvinne og systemet
forbedres nå egen App for hallvakter blir innført.
* Høstferien:
- SA – vanlig trening
- Øvrige haller stengt.
Diskusjon vedr stengte haller på planleggingsdager. FIR ber FK redegjøre for dette, samt
be om at haller holdes åpne på planleggingsdager.
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* Spørsmål om å få etablert løpebaner på galleriet (langside vest) i SA, primært nytt
dekke, sekundært oppmalte felt.
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* SA – El-bil-parkering og ladepunkt. Det har kommet tilbakemeldinger om at
ladepunktene har vært ute av drift i lengre tid. FIR ber FK om å komme med en
tilbakemelding på dette, samt få ladepunktene i drift igjen.

Kommentarer til referatet:
Vedtak – innkalling og referat godkjent, oppfølgingssaker følges opp
Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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