Dato:

Styremøte - FIR

10.august 2016

Tid:

Onsdag 8.mars 2017

Møte:

3/17

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Bjørn Terje Olsen,Anita Heggholmen, ,Eva Herdlevær,
Ivar Einarsen fra Fjell kommune

Forfall

Øystein M Telle, Marianne T Monsen, Kristine Lundekvam, Bjørn Thomassen, Wenche
Bjelkarøy, Mikael Tangen, Fredrik Myrseth ogAndrine Midtkandal Østenstad(UKS)

Referent:
Anita Heggholmen
Nr. Sakens tittel/emne

1

Frist

Ansv

Referat, saksliste og innkalling - godkjent med merknad om at forrige referat ikke er sendt
ut til alle

2) Postliste:
Fra Kretsen: Kriterier for tildeling av LA-midler bør taes opp på årsmøtet
Aktivitetsoversikt for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse – til info
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

3

4

Info fra kommunen - Ivar
• Domenesaken: Ivar må purre opp denne igjen
• Det har vært et møte mellom kommunen og SSK vedrørende Turnkassen.
Kassen blir snudd i forhold til tidligere planer slik at litt av
parkeringsplassen blir berørt, men man får dermed en bedre løsning med
påkoblingen av Sotra Arena. Prosjektet er også blitt endret i fasader og
dyrere enn først antatt.
• Det blir en utfordring i 2017 i forhold til treningstider/haller pga haller
utleid til flere store arrangement. Møbelringen-cup, Bil/båtmesser, Sykkelvm og konserter.
• Volleyballklubben har sendt inn ønske om vakthold i Bildøyhallen. Fir sin
holdning til dette er at alle klubber bør få muligheten til vakthold.
Kommunen skal se på alle avtaler og reforhandle disse. De vil også se på
om det skal være vakthold på alle skoler i tillegg.
• Fordeling av treningstider: Fjell skal innføre samme system som Stavanger
kommune, hvor man nå skal søke om treningstider gjennom AktivFjell.
• Barnefattigdom: Kommunen jobber med hvordan midler skal fordeles. En
tanke er å ha Åpen hall for eksempel lørdager/søndager. I tillegg får de
mange henvendelser fra klubber som melder om mange barn/unge som
ikke klarer å betale kontingenter, så de ser på hvordan man kan løse slike
utfordringer.

Ivar

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. Må taes opp på neste møte, da styret ikke var vedtaksføre i dag.
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Ivar
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Anleggskonferanse Anita,Bjørn Th og Mikael har satt i gang forberedelser til anleggskonferanse. Dato
er satt til 01.april 2017 kl 10-16 i Sotra Arena
Forespørsel er sendt til ulike foredragsholdere og så snart dette er klart, blir
invitasjon sendt ut til alle klubber i Fjell, Sund og Øygarden.
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Årsmøte: Dato 26.04.17 Innkalling er sendt ut
Formøte blir 5.4.17
Anita sender ut årsmelding, handlingsplan og årshjul til gjennomgang på neste
møte
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Evnt

•

•

Vi har fått spørsmål om overskudd på kioskdrift på idrettsarrangement i
andre haller enn Sotra Arena også skal gå til fordeling til flere klubber?
Det er kun kiosken i Sotra Arena som har denne ordningen, og
overskuddet skal fordeles mellom SSK og den klubben som har
arrangementet. Så vidt FIR kjenner til er dette ikke utført i praksis, men
det står i avtalen
Vi har fått ein forespørsel frå kommunen ved Berit Vik om at FIR må
melde inn uprioriterte anlegg. Fir sender ut e-post til idrettslaga og ber om
tilbakemelding

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