Dato:

Styremøte - FIR

10.august 2016

Tid:

Onsdag 1. februar 2017

Møte:

2/17

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Bjørn Terje Olsen, Kristine Lundekvam, Bjørn Thomassen, Wenche Bjelkarøy, Mikael
Tangen,Eva Herdlevær,
Fredrik Myrseth ogAndrine Midtkandal Østenstad(UKS)
Ivar Einarsen fra Fjell kommune

Forfall
Anita Heggholmen,Øystein M Telle, Marianne T Monsen
Referent:
Eva Herdlevær
Nr. Sakens tittel/emne

1

Frist

Ansv

Referat, saksliste og innkalling - godkjent

Møteleder: Bjørn Terje Olsen
2) Postliste:
Fra Kretsen: Grasrotandelen - oversikt over grasrotandeler Hordaland, fordelt på
kommuner og klubber
Vedtak: Innkalling og referat godkjent

3

4

Info fra kommunen - Ivar
• Domenesaken: Kommuneadvokaten jobber med saken.
• Alternativ treningstid ved stengt Sotra arenaifbmBåtmessen uke 5 og
Trygg i Fjell uke 7: Anita og Ivar har vurdert saken. Ved begge
arrangementene er det 2 dager som utgår som treningstid. Det er ikke de
sammedagene ved begge arrangementene, slik at det er forskjellige lag
som må avgi treningstid. Det ansesikke er nødvendig å finne alternativ
treningstid.
• Oversikt over arrangement i hall frem til sommeren er sendt FIR
• Spørsmål til SSK om Ågotneshallen og SA skal reserveres til Sotra
Kystbycup 1. – 5.(6). juni 2017.
• Ivar har gjennomført brukermøte i Ågotneshallen. Tema for møtet var bl.a.
Aktiv Fjell – tellesystem vhaIpad – vedlikehold av anlegg – utstyr i hall og
samhandling kommune/bruker og brukerne imellom. Det kom gode
tilbakemeldinger på at bruk av Ipad ved vaktregistreing/tellinger av
personer i hall fungerer tilfredsstillende. Den gir gode og lettleste
rapporter. Fikk også tilbakemelding frabrukerne på utstyr. Våren 2017 vil
tilsvarendebrukermøtergjennomføres i Bildøyhallen og Sotra arena.
•

Ivar

Eva

Forslag til ny fordelingsnøkkel: Til drøfting, evnt avstemming
Anita og Ivar har laget noen forslag til løsninger. Sendes til FIR for gjennomgang
på neste møte.
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Ivar
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Info om spørreundersøkelse Barne- og ungdomsidrett i Fjell - Wenche/Eva
Wenche har laget forslag til prosjektplan. Det er ønskelig med et samarbeid med
Fjell kommune/skolesjefen for å få gjennomført undersøkelsen som en anonym,
nettbasert spørreundersøkelse. Det er uavklart om slik undersøkelse vil kreve
samtykkeerklæring, og prosjektplanen avventes ferdigstilt til spørsmålet er
avklart. FIR sender en formell henvendelse til Skolesjefen i Fjell kommune.
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Årsmøte: Forslag til dato: 05.04.2017 - då må innkallinga vere sendt ut innen 19.02.2017 og frist
for innsending av saker blir 11.03.2017

Enighet om at årsmøtet flyttes til 19.4.17. Formøte blir 5.4.17

7

Evnt

•
•
•

Minner om kultur og idrettsgalla 11.2.2017
Neste møte flyttes fra 1.3 til 8.3 pga vinterferie.
Innspill til hva FIR kan gjøre for å få klubbene til å tenke mer helhetlig
vedr idretten i Fjell, heller enn på den enkelte klubb. Ønskelig med mer
samarbeid mellom idrettene/klubbene. Vurdere å sette ned en
arbeidsgruppe som jobber videre med temaet. Et alternativ som kom opp,
var å lage til en felles idrettsdag hver høst, slik at barn/unge kan få prøvd
seg i ulike idretter, og at klubbene får synliggjort sin aktivitet.

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

