Dato:

Styremøte - FIR

10.august 2016

Tid:

Onsdag 2.11.2016

Møte:

10/16

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Anita Heggholmen, Bjørn Terje Olsen, Mikael Tangen, Wenche Bjelkarøy, Eva Herdlevær, Ivar
Einarsen fra Fjell kommune

Forfall

Kristine Lundekvam Marianne T.Monsen, Bjørn Thomassen, Øystein M Telle, 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
Knut Jørgen Haug hadde ikke anledning til å møte som nevnt i innkallingen, vedr
orientering om fotballbane ved Ulveseth skole. Han kommer tilbake ved en senere
anledning

Frist

Ansv

Oppfølgingssaker:

*Fordelingsnøkkel:
- sak utsatt til januar. Ivar kaller inn til møte for gruppen som skal jobbe
med saken.

IE

*Domenet – Ivar
- Ivar følger saken videre.

IE

* Møte med leder for komite for Drift vedr våre innspill om kommersiell utleie i
Sotra Arena
- brev sendt politikere og administrasjon i FK, datert 3.11.2016. Tema i
brevet: Fjellmodellen – kommersiell utleie SA – vakthold haller/gymsaler
– utstyr i haller/gymsaler.

AH

* Forespørsel sendt til kommunen vedr sykkel-vm og innspill fra kultursjef i
forrige møte om anleggskonferanse og kurs til idretten
Vedr sykkelvm:
- Kick-off vedr sykkel-vm i Fjell kulturhus torsdag 10.11.2016.
Anita møter for FIR.
- Vedr «fan»-soner: Avsatte midler er prosjekt- og
arrangementstilskudd og således ikke honorar.
Vedr anleggskonferanse:
- Ønskelig å arrangere en slik konferanse for gjennomgang og
presentasjon av behov og planer ifht regionale og lokale anlegg.
Sund og Øygarden IR bør også delta i dette arbeidet. Vi må
etablere arbeidsgruppe i FIR.
* Utstyr haller/gymsaler
- saken pågår i samarbeid med FK. Nytt møte skal gjennomføres vedr
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status. Mål om å komplettere alt utstyr i hall/gymsal frem mot
kommunesammenslåing.
- har fått tilbakemelding fra alle haller. Manger fra noen gymsaler.
-Kriteriesystem, samarbeidsavtale skole/IL, plan for
innkjøp/standard/ansvar må lages.
*Kartlegging frivillighet
- Eva stiller på møte med FK 7.11.2016

EH

*Sjekkliste vakter i hall
- sjekklister på plass i gymsaler men mangler i haller. Ivar tar saken videre

IE

*Henvendelse proff boksekamp i SA
- selskapet som har vist interesse for dette arrangementet har likevel ikke
løyve til å arrangere kamper i Norge. Det er heller ikke interessant å bruke
SA så lenge det ikke gis anledning til å servere alkohol rundt bokseringen.
*EL-bil parkering
- ladepunktene er ikke godkjente. FK jobber med saken.

2

IE

*Kultur og idrettsgalla
- kriterier til prisene er laget og må sendes til klubbene samt publiseres på
internett.

ØT

*SA – malte stiger og løpebaner
- FK undersøker saken

IE

Postliste

* Invitasjon til aktivitetsdag for innføringsklasser, Askøy, Fjell og Bergen
26.10.16 på dagtid (Idrettskretsen) .
- arrangementet er gjennomført. Bjørn Thomassen møtte fra FIR.
- Kristine og Øystein hadde oppdrag på vegne av sine klubber.

*Invitasjon til idrettspolitisk møte 7.nov 2016 på dagtid (Idrettskretsen) Mikael
Tangen møter på vegne av Fir. Idrettspresident Tom Tvedt tar opp sentrale
problemer i Nif's idrettspolitiske dokument, med fylkesordfører, byrådsleder og
andre aktuelle politikere.
*Teaser om Barnefattigdom - innkalling kommer senere. 5.januar 2017
* Ingunn Nerheim Vold, Mot-koordinator i Sauda - ønsker at vi deler erfaringer
med MOT - samarbeid med idretten.
- Ivar informerte om at møte om erfaringsutveksling allerede er
gjennomført.

3

* Informasjon til FIR vedr Sotra Badmintonklubb som ikke benyttet tildelt tid.
- Sotra Badmintonklubb har redegjort for hva som har skjedd og bedret sine
rutiner.
Dette skjer fra tid til annen med flere klubber, på flere arrangementer per år.
Hvordan kan dette løses?
- minner om betydningen av å bruke Aktiv Fjell for å unngå ev misforståelser. Ny
versjon av Aktiv Fjell ble presentert for FIR og blir lansert i uke 45/16
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* Svar fra Berit Vik vedr Fir sin henvendelse på kriterier på priser som blir delt ut.
- ikke tid til gjennomgang av kriteriene før årets prisutdeling. FK v/B.Vik
tar initiativ til møte med FIR på nyåret for slik gjennomgang.

AH

Informasjon fra kommunen – Ivar

FK har gjennomført møter med N.Fjell og Sotra Turn vedr uenigheter om
treningstid i Ågotneshallen, og ønske om kompensasjon for tapt treningstid ifbm
med arrangement i Ågotneshallen. FIR vurderer muligheten for å se på
fordelingen i Ågotnes- og Bildøyhallen på ny, alternativt lage en egen fordeling av
halltid ved arrangementer.

5

AH/I
E

Handlingsplan/årshjul
* be idretten melde inn kandidater til ungdomspris og hederspris

- FIR trenger en oversikt fra klubbene over medaljører fra mesterskap lik
NM og oppover.
- det bør utarbeides et elektronisk skjema som legges på hjemmesiden til
FIR, slik at klubbene selv kan registrere sine mesterskapsmedaljer
* budsjett
- Vi sender innspill til budsjett og legger ved listen vedr status/behov for
anlegg som klubbene har meldt inn

ØT

AH

Eventuelt
*Håndballklister i haller skaper problemer for andre idretter som bruker hallene,

samt publikum oa som får klister på klær og utstyr. Ønskelig å diskutere
problemstillingen og finne løsninger for dette.
- ønskelig å diskutere saken med aktuelle klubber. FIR tar inititativ til slikt
møte.
Kommentarer til referatet:
Vedtak – innkalling og referat godkjent, oppfølgingssaker følges opp
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Foreløpig godkjent av leder av FIR, endelig godkjenning gjøres på neste styremøte
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