Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Dato : 01.02.2012T ilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK) ts
Ivar Einarsen - (IE) ts
Kristine Lundekvam - (KSL) ts
Anita Heggholmen (AH) ts
Anders Mongstad - (AM) ts
Jan Helge Halleraker - (Jh2) ts
Sak
02/01/12
02/02/12

02/03/12
02/04/12

02/05/12

Vara 1: Bjørn Terje Olsen - (BTO) ts
Vara 2: Gunn Børnes (GB) its – ikke meldt frafall
Vara 3: Norunn Skomsvold (NoS) its- ikke m
fraf.
Vara 4: Oddleiv Humlestøl ts
Fra kommunen: Odd B. Solsvik (OBS) - ts
Fra UKS: Ikke møtt

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Godkjent.
Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
 Utvikling av administrasjonsverktøy for treningstid. Ivar,
Kristine og Bjørn Terje blir enig om hvem som stiller og melder
tilbake til Kurt Midtun innen utgangen av uke 1. Første møtet
blir 13.02. Bjørn Terje, Ivar og Kristine stiller for idrettsrådet.
 JLK her kontaktet kommunen ang. samarbeidsavtale og venter
på tilbakemelding på dato for møte.
Post:
 Posten er handsama.
Informasjon til/frå kommunen
 Lennart Fjell er på besøk og informerer om tilskuddsordninger.
o Tilskuddsportalen
o Alle lag og org i kommunen med org.nr. må registrere
seg på tilskuddsportalen gjennom fjell kommune sine
hjemmesider.
o Lennart Fjell vil så langt som mulig gi faglige
tilbakemeldinger på de søknadene som sendes.
o Lennart sender notat om søknadsskriving
 1. Mars opprettes kulturavdelingen
o Berit Vik, Odd Bjarne Solsvik, Ivar Einarsen, Anders
Mongstad og Lennart Fjell
 Idretts- og Friluftslivplanen er vedtatt og gjeldende.
o Driftsmodell for flerbrukshallen
 Utredning av idrettsrådets rolle i bruk av hallen.
o Driftsmodell for resten av anleggene
 Fjellmodellen – kan evt. Spille sammen med en
stilling i Idrettsrådet.
o Det startes lokallag av turlaget i Fjel kommune.
 Odd Bjarne Solsvik
o Kartlegging av tilstand på uteanleggene tirsdag 07.02
klokken 17:00. Rådhuset 2. etg. (Nordre Fjell, Komunen
og Idrettsrådet)
Økonomi

•
02/06/12

I henhold til budsjett.

Generelt/Eventuelt:

•
•

(Anita) Brainstorming i idrettsrådet om forholdene rundt
driftsmodellene av anleggene i Fjell kommune.
(OH) Sørg for å få med foretningsorden til årsmøte.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 07.03.2012 kl 18.0020.00

Klokkeslett: 19.00 – 21.00
Straume, 01.02.2012
Jan Helge Halleraker, referent

