Dato: 7.6.2017

Styremøte - FIR

10.august 2016

Tid:

1800-1900

Møte:

7/17

Til:

Deltakerne

Kopi til:

Fjell kommune

Tilstede:

Bjørn Terje Olsen, Eli Berland, Irene Raa Kristine Lundekvam, Øystein M. Telle, Eva Herdlevær
Ivar Einarsen fra Fjell kommune

Forfall

Mikael Tangen, Therese Kvalvåg, Geir Åge Moss,
Andrine M. Østenstad (UKS), Fredrik Myrseth (UKS)

Referent:
Eva Herdlevær
Nr. Sakens tittel/emne

1

Frist

Ansv

16.8

BTO

Referat, saksliste og innkalling - godkjent

Møteleder Bjørn Terje Olsen
Fast møtedag for FIR, første onsdag i hver mnd opprettholdes.
Det ble ikke skrevet referat fra forrige møte da det ikke kunne sies å være et
formelt styremøte. For få medlemmer møtte, og styret kunne ikke konstituere seg.
Saker som ble tatt opp på møtet:
- Tilskudd til drift av lag og organisasjoner for 2017
- Tilskudd til privateide idrettslag 2017
Treningstider i haller i gymsaler. Ivar, Bjørn Terje og Mikael jobber med dette.
FIR i samarbeid med Fjell kommune innkaller lagene til møte den 14.6.2017 for å
bli enige om fordelingen.
Leder og nestleder i FIR for 2017 er hhv Bjørn Terje Olsen og Eli Berland. Øvrige
er styremedlemmer og varamedlemmer. Web-ansvarlig Øystein M. Telle. Eva
Herdlevær referent. Kasserer må velges/utnevnes innen neste styremøte.

Vedtak: Innkalling godkjent

2

Postliste
Snarest BTO
Faktura vedr bevertning på anleggskonferansen 2017 – mottatt.
Etterspørre svar fra Fjell kommune vedr idrettsundersøkelsen.

3

Info fra kommunen v/Ivar
- Ågotnes idrettsanlegg – godkjent komite for drift (KDF) 6.6.17. Se
sakspapirer her. Saken går videre til K for endelig avgjørelse.
.
- Straume idrettspark – forskuttering av spillemidler til turnhall – godkjent
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KDF 6.6.17. Se sakspapirer her. Saken går videre til K for endelig
avgjørelse.

4

-

Fordelingmøte angående treningstider i hall og gymsal satt til 14.6.17. Det
er de største idrettene som er invitert, med 2 representanter pr klubb.
o Kristine og Ivar utarbeidet forslag. Utkastet har få endringer ifht
forrige fordeling

-

Gymsaler: skoler har prioritet ifht bruk og vil være mye stengt i juni og
desember grunnet avslutninger.

-

KS vil bruke Aktiv Fjell som et samarbeidsprosjekt for hele
Vestlandsregionen. Systemet fungerer meget tilfredsstillende.

-

Nye regler for bruk av kommunale bygg.
o Alle som skal bruke byggene må ha bestilt bruk av bygg gjennom
Aktiv Fjell. Dersom bruk finner sted uten at dette er registrert i
Snarest BTO
Aktiv Fjell, blir dette å anse som en uønsket hendelse som må
håndteres.
o Har fått tilbakemelding på at Ipad i Bildøyhallen og Ågotneshallen
har vært ute av funksjon i perioder. Dette skyldes nettverkstilgang
og er nå ordnet.

-

Samarbeidsavtalen mellom FIR og Fjell kommune må videreføres.

Gjennomgang av årsmøtepapirer, årsmelding, handlingsplan, årshjul, rekneskap
-

5

Snarest BTO

Årshjul og handlingsplan sendes ut til samtlige medlemmer av FIR

Snarest BTO

Eventuelt
-

LAM fordeling etter sommerferien. Venter på godkjente tall. Regner med
disse kommer i månedsskiftet juni/juli.
o Arbeidsgruppe FIR består av Bjørn Terje, Øystein og Eli. Bjørn
Terje kaller inn til møte.

BTO

-

Øystein må oppdatere hjemmesiden med nye medlemmer i FIR. Alle bør
sende bilde til ham for publisering.

-

Forslag fra Eli om at idrettsrådet jobber med sak om sykkelparkering ved
idrettsanlegg, samt spiller dette inn som tema vedr kommunal planlegging. Snarest IE
Bør også ses på i forbindelse med nye Ågotnes idrettsanlegg.

-

Vi legger inn en fast bestilling på bevertning til styremøtene.

-

Neste møte: 16.8.2017

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