Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 03.03.2031
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK)
Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Kristine Lundekvam - (KSL) – Avbud meldt Jan Helge Halleraker - (JHH)
Ivar Einarsen - (IE)
Annlaug Trellevik - (AT) - ikke meldt avbud
Pirabakaran Murugesu – (PM) Oddleiv Humlestøl - (HUM)
ikke meldt avbud
Greta Hovland Iden - (GHI) ikke m. avbud Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik ikke
meldt avbud
Anders Mongstad -(AM)
Sak
01/03/11

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.

Utføres av

Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.

02/03/11

Post
Fjell Kommune Høring: planprogram for kommunedelsplan for skule
og utdanning 2011-2014.

JHH

Uttale fra FIR: Bekymringsfullt at det mangler helhetlig plan for
fysisk aktivitet i skoletiden. Ønsker øket fysisk aktivitet i skolen.
Nest – Sotra: Spm. om utdeling av LAM midler for 2010, denne listen
kan sendes ut til laget.
03/03/11
04/03/11
05/03/11

Økonomi.
Økonomien til FIR er i hht budsjettet.
Informasjon til/frå kommunen
Ikke møtt noen fra Fjell Kommune.
Generelt/Eventuelt:
Revidering av kommunedelsplan for idrett og friluftsliv 2011 –2018 for
Fjell Kommune.
FIR har prioritert spillemiddelsøknader for 2011. Denne listen er sendt til Fjell
Kommune ved/Hanna Gjesdal.
Fjell Idrettsråd skal arbeide for at det skal være likhet til å drive aktivitet
mellom i de ulike idrettslagene/grenene i Fjell Kommune.
Fjell Idrettsråd ønsker at Fjell Kommune skal legge et likhetsprinsipp til grunn
for utformingen av driftsmodellen (Fjellmodellen) for idrettsanlegg slik at
forutsetningene blir likest mulig for idrettslagene/grenene.
Fir foreslår at Fjell Kommune oppretter en deltidsstilling som kan jobbe for
Fjell Idrettsråd. Dette kan kombineres sammen med en kommunal
Idrettskonsulent.

Årsmøte saker 2011:

IE/AM

Kandidat til Idrettens Hederspris er utdelt og leder tar det på årsmøtet.
Regnskapet til FIR er klart og kan legges frem på årsmøtet.
Årsmelding blir utforma av Jens og sendt på høring til styret.
Handlingsplanen skal gjennomgåes av Anders og Bjørn T, og sendes på høring
til styret.
Årsmøtet blir holdt i FIR sine lokaler kl 1800 onsdag 30.03.2011.
FIR ønsker at representanter fra Fjell Kommune informerer om den nye
idrettshallen og den nye idrettsplanen 2011-2018.
MØTE vedr årsmøtet blir onsdag 16.03.2011 kl 1800
Eventuelt:
Vedr svar på mailer fra Fjell Idrettsråd. Fordi at de som jobber i rådet er der på
frivillig basis vil mailer bli besvart etter hvert styremøte.

06/03/11

Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 06.04. 2011 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume, 05.03.2031
Ivar Einarsen
Referent

Alle

