Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK) ts
Ivar Einarsen - (IE) ts
Kristine Lundekvam - (KSL) ts
Anita Heggholmen (AH) meldt avbud
Anders Mongstad - (AM) ts
Jan Helge Halleraker - (Jh2) ts

Vara 1: Bjørn Terje Olsen - (BTO) ts
Vara 2: Gunn Børnes (GB) its
Vara 3: Norunn Skomsvold (NoS) its
Vara 4: Oddleiv Humlestøl ts
Fra kommunen: Odd B. Solsvik (OBS) ts
Fra UKS: Gro Elise Fardal – kunne ikkje stille

Sak
01/11/11

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Møtet denne måneden er flyttet til tirsdag.

02/11/11

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
Forslag fra JLK om å invitere UKS til et møte for å fortelle litt om hva de driver med.
Støttes.
Jens jobber videre med dette og forsøker å invitere dem til møtet i desember.
Hordaland Idrettskrets ønsker også møte med oss. De inviteres til neste møte den
02.11.
Ivar følger opp videre.
LAM midler: Er under fordeling men er utsatt på grunn av ikke-samstemmende lister
over lagene. Blir fordelt snarest.
LAM er fordelt.
SSK og NFIL: FiR må rydde opp i treningstid i haller. Både når det gjelder alder og
antall lag. Dette kommer til å rettes på revisjonsmøte. Fjell kommune kaller inn.
Møtet er avholdt og informasjon om utfallet er tilsendt de aktuelle parter. OBS sjekker
med kretsen når de ulike idrettene må ha ferdige lister over lag som skal ha
treningstid. Det skal være et nytt med idrettslagene etter 19. november.

Utføres av
JLK

03/11/11

JLK

IE
IE og AH
IE, OBS, BTO
og KSL

Stall Trengereid rideklubb er avviklet
Post:

04/11/11

Informasjon til/frå kommunen
Ivar, Kristine, Bjørn Terje og Odd Bjarne går igjennom tilsyns- og vaktrapportering
for de ulike anleggene.

05/11/11

Økonomi

06/11/11

FIR registrer at Fjell Kommune har tildelt idrettsrådet 40.000 kr for 2011. FiR
registrerer også at alle vedlikeholdsmidler for 2010 er inndradd. (rettet fra forrige
referat)
Generelt/Eventuelt:

HUM

FiR er tildelt frivillighetsprisen i fjell kommune.
FIR registrer at SSK har stilt en av banene på Bildøy og det gamle klubbhuset til
disposisjon for paintball. Dette ser Idrettsrådet som svært positivt.
Julebord: Anders kommer med forslag til tre mulige steder. Sender det ut på mail.
Prøver å få det til fredag den 2. desember. Med følge/blind date.
Oppdatering av hjemmeside. Anders ser etter nødvendige oppdateringer og gir beskjed
til Ivar. Jan Helge prøver å få til en ny hjemmeside på litt lengre sikt. Ivar lærer opp
Anders i oppdatering av hjemmesiden.
Ivar sender ut mail med passord til mail til alle i styret.
Sotra Sportsklubb har fått midler til garderobeanlegg og utvikling av fotballdelen av
anlegget i idrettsparken.
ddfd
BTO og JLK reiser på kretssamling med forbundet. Prøver å etablere kontakt med
Øygarden og Sund indrettsråd.
FiR bekymrer seg over utviklingen når det gjelder krav til sertifisering av personell og
kostnader rundt dette.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 02.11.2011 kl 18.00-20.00 på
Brattholmen Skule.

JLK og AM

