Dato:

Styremøte - FIR

10.august 2016

Tid:

Onsdag 07.09.2016

Møte:

8/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Anita Heggholmen, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Wenche Bjelkarøy, Øystein M Telle
Ivar Einarsen fra Fjell kommune

Forfall

Kristine Lundekvam, Marianne T.Monsen, Bjørn Thomassen, Eva Herdlevær Charlotte Nilsen

og Jørgen Snekkevik,
Referent:
Anita Heggholmen
Nr. Sakens tittel/emne
1
Referat, saksliste og innkalling – godkjent
Agenda:
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte

Oppfølgingssaker:
* Kurs for våre medlemmer i tilskuddsordninger
Det blir kurs 25.oktober kl 1800 i Sotra Arena. Ivar Einarsen vil gi opplæring på
tilskuddsportalen, Monica Pedersen, Fjell Kommune vil også informere om andre
tilskudd. Ole Nilsen fra Hordaland Idrettskrets vil informere om tilskudd fra fylket
m.m. Dersom det er klart til denne dato, vil man også informere hvordan idrettslag
kan søke på tilskudd til inntektsfattige familier
* Domenet – Idrettsraad.no – Ivar purrer opp kommuneadvokaten på dette
*Familiefattigdom – Ivar har snakka med SK Djerv v/ Ada Freng, samt Gneist
som arbeider med dette i sine idrettslag. Vi vil invitere en av dem til å komme å
informere om dette, når vi vet om vi har fått tilskudd fra Kulturdepartementet
2) Postliste
* Nytt medlem – Morland Sandvolleyballklubb
* Invitasjon til Knarvikkonferansen 31.08.2016
* Invitasjon fra Nordre Fjell om å være med på NIF sin kontrollrunde på Ågotnes
Idrettsanlegg 13.09.2016. kl 10-11
* Nytt fra Hordaland Idrettskrets: 10 mill fra Kulturdepartementet til fordeling til
inntekstfattige familier, for å gi mulighet til aktiviteter for barna.
UDI vil dele ut midler til idrettsaktiviteter til asylsøkere, maks 25000,- per
idrettslag
Lars Aasheim fra Sotra Golfklubb har trukket seg fra vervet sitt i FIR
 Fra Idrettskretsen har vi fått oppfordring om å bruke flere grupper når vi
fordeler LA-midlene. FIR bruker allerede disse gruppene.
 Invitasjon til Tour Des Fjords 31.08. – Bjørn Terje møtte på vegne av FIR.
Invitasjon til Idrettsrådskonferansen 4. Og 5. November.
3) Informasjon fra kommunen – Ivar
4) Handlingsplan/ Årshjul
* 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

* Nytt medlem – Morland Sandvolleyballklubb – godkjent av NIF – Anita sender
en velkomstmail på vegne av Fjell Idrettsråd
* Invitasjon til Knarvikkonferansen 31.08.2016 – Ingen av oss hadde mulighet til
å delta, konferansen foregikk på dagtid, og var også samme dag som Tour Des
Fjords
* Invitasjon fra Nordre Fjell om å være med på NIF sin kontrollrunde på Ågotnes
Idrettsanlegg 13.09.2016. kl 10-11. Ivar Einarsen møter på vegne av Fjell
kommune, Mikael Tangen møter på vegne av Fjell Idrettsråd. Anita informerer
Nordre Fjell
* Nytt fra Hordaland Idrettskrets: 10 mill fra Kulturdepartementet til fordeling til
inntekstfattige familier, for å gi mulighet til aktiviteter for barna. Fjell kommune
sender inn søknad på dette og dersom de får tilsagn, vil de informere lag og
organisasjoner hvordan de kan gjøre nytte av disse midlene.
UDI vil dele ut midler til idrettsaktiviteter til asylsøkere, maks 25000,- per
idrettslag. Fristene på begge disse søknadene er i midten av september. FIR synes
fristen er i korteste laget i en allerede hektisk tid for lagene.
 Lars Aasheim fra Sotra Golfklubb har trukket seg fra vervet sitt i FIR
 Fra Idrettskretsen har vi fått oppfordring om å bruke flere grupper når vi
fordeler LA-midlene. FIR bruker allerede disse gruppene. I etterkant av
møtet har Kristine Lundekvam meldt inn at hun oppfattet dette som at LAmidlene ikke skal gå til medlemmer over 20 år. Vi ser på dette igjen til
neste møte
 Invitasjon til Tour Des Fjords 31.08. – Bjørn Terje møtte på vegne av FIR.
Selve rittet var en våt opplevelse, og arrangementet om kvelden var som et
kick-off og en markering av at det var et år igjen til VM
Fjell kommune har hatt et oppfølgingsmøte i etterkant og kommet frem til
at de vil ha 3 stands i Fjell; Ågotnes – Kolltveit og Straume og at her skal
det planlegges aktiviteter og annet.
 Invitasjon til Idrettsrådskonferansen 4. Og 5. November. Sendt dere på
mail. Eva Herdlevær og Anita Heggholmen har allerede meldt seg på. Vi
ønsker at så mange som mulig av oss blir med på dette. De som vil melde
seg på sender mail til Anita snarest.
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Vedtak – tatt til orientering
Info fra kommunen:
 Ny app Vakthold – Denne er snart klar og skal i første omgang testes ut i
Bildøyhallen
 Treningstider er i gang igjen. Det er en del ledig tid rundt om på skolene
 Det er nå en ny versjon av Aktiv Fjell, hvor man logger seg på med Bankid
 15.sept kl 1600 skal det være møte vedr utstyr i haller og på skoler med
skolesjef og eiendom
 Sotra Arena mye utleid i høst:
- 12/9 – stengt
- 16/9 – stengt
- 7/10 – stengt
- 17-21/10 – ODT
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26. Og 27/10 – Nasjonal psykisk helsedag – Fjell kommune
1-7/11- Bilmesse
2-4/12 – Turnarrangement
19-20/12 – Tranevågen Ungdomsskole – Fjell kommune
Nasjonal håndballkamp i november

I tillegg informeres det om både Båtmesse og Boligmesse til våren, samt et Trygg
i Fjell-arrangement. Dette går mye utover idrettens sine treningstider. Volleyball
mister for eksempel 9 treningskvelder. FIR ønsker å uttrykke sin bekymring over
den utleien som ikke er idrettsrelatert. Vi har meldt fra til kommunen tidligere at
vi fortrinnsvis ønsker at hallen blir nyttet til idrettsaktiviteter.
En må se på om det også skal settes opp alternativ treningstid ved lang utleie, og
en må gå i dialog med SSK for om mulig å få til bytting av treningstider med de
idrettene som blir hardest rammet.
Vedtak – tatt til orientering
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Handlingsplan/Årshjul

Fordelingsnøkkelen – Ivar kaller inn til møte i gruppen som skulle arbeide med
fordelingsnøkkelen
Vedtak – tas til etterretning
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Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt

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