Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 02.04.2008
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund
Kristine Lundekvam
Ivar Einarsen
Hilde Halvorsen
John Egil Sørensen
Anders Mongstad
Sak

Klokkeslett: 18.00 - 2000
Bjørn Terje Olsen
Asle Skålevik
Annlaug Trellevik
Oddleiv Humlestøl – frafall meldt
Fra kommunen:

Innhold

Utføres
av

01/04/08

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader
02/04/08 Godkjenning av møtereferat
Referat er godkjent med merknader
02,5/04/08 Konstituering av styret:
Leder: Jens Kvalsund, IL Øygard
Nestleder: Ivar Einarsen, Sotra BC
Sekretær: Anders Mongstad, IL Øygard
Økonomi: John Egil Sørensen, Nordre Fjell IL
Styremedlem 1 Kristine S. Lundekvam, Sotra Turn & IL
Styremedlem 2 Annlaug Trellevik, Nest Sotra IL
Varamedlemmer:
1 Hilde Halvorsen, Sotra Trav & Hestesport 2 Bjørn Terje Olsen,
Bjorøy IL 3 Asle Skålevik, Brattholmen IL 4 Oddleiv Humlestøl,
Sartor Sportsskyttarlag.
Blir oppdatert på hjemmesider, mail til NIF og bilder av
styremedlemmer
03/04/08

Post
IL Øygard – skriv vedr arrangement som bruker av treningstidene til lagene.. Vi tar
dette opp med idrettskonsulenten, og ber om at det ikke blir brukt av treningstid til
lagene siden det er knapphet på treningstid pr i dag. Treningstidene er satt opp til 21 på
fredager og det bør en forholde seg til.
Vi er invitert til nye tiltak med HIK, vi melder oss på etter årsmøtet.
Sotra Volleballklubb skriv om at gymsalen ved Ågotnes Ungdomskole er opptatt mange
dager på klubben sine treninger. FIR har forståelse for at SVBK er frustrert over dette
og at dette gjelder mange andre lag i kommunen. FIR tar saken opp med
idrettskonsulenten og evt rektor ved skolene.

FIR ber Fjell Kommune ved servicetorget om at en ikke tildeler
arrangementstid i kommunale idrettshaller før kl 2100 om fredagen.
Dette gjelder for alle arrangement der søkere ikke er idrettslag fra Fjell
Kommune. En bør unngå at hallene blir leid ut til arrangement der dyr er
med. Dette pga av allergiproblemer. Når det gjelder gymsaler ved
skolene bør skolene velge en dag som er skolens dag, der det ikke blir
satt opp trening for andre lag.

AM

HIK - UTVIKLINGSTILTAK 2008
FIR er invitert til utviklingstiltak med HIK i 2008,
Fjell er med i tiltak 4 og tiltak 5 fra HIK
Se gjennom planen og kom med ønsker til neste møte. Se tilsendt mail
JLK
Fjell Kommune – oppnevning av plangruppe for flerbrukshall på Lille
Sotra, FIR skal velge med 2 representanter i gruppen.
FIR ønsker at Ann Toril Hagen, Sotra Turn & IL, Dan Christensen, IL
Øygard og observatør til gruppen blir Jens Kvalsund, FIR.

AM

HIK – ting på Voss 26 og 27 april. FIR sender John Egil, Anders
Mongstad.

AM

HIK - Hordaland Idrettskrets og Støttenettverk Ungdom satser på
ungdom og har et kjempetilbud til idrettsungdom i Hordaland. KickOff er
et nystartet prosjekt som skal integrere, motivere og engasjere
ungdommen til å ta mer ansvar for sin egen idrettshverdag. Vedlagt
ligger mer informasjon om prosjektet.
IL Øygard – invitasjon til møte med IL Øygard onsdag 16 april kl 1900,
hele styret er invitert. Og vi håper de fleste stiller.

AM

Sparebanken Vest – søknad om støtte og blir tatt opp i mai/juni.
Søknadsskjemaet på mail/Internett til tilskudd fra Fjell Kommune må
JES/IE
gjennomgåes og endres til neste søknadsfrister. Pr i dag er dette skjemaet
dårlig å søke på. Dette oppfordres til en revisjon.
04/04/08

Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende.

05/04/08

Informasjon fra Fjell Kommune:
Ingen møtte fra kommunen. Vi ber om at kommunen vurdere dette JLK
på nytt og ber om at de blir representert igjen på møtene våre.
Jens tar kontakt med servicetorget.
Intern informasjon fra styret

06/04/08

Årsmøte 2008: Evaluering av årsmøtet. Fungerte tilfredstillende
men bør taes mer seriøst av styret. Alt må være mer klarlagt før
årsmøtet. Bra oppmøte på møtet. Må se på renter på kontoen vår. JES
NFIL – utstyr som tilhører eget idrettslag og som blir brukt av
andre og blir øydelagt. Hvem tar kostnaden med dette? Dette må
komme retningslinjer for dette. Vi setter ned en arbeidsgruppe i
FIR. Taes opp på neste møte.

08/10/08

JES/KL

Legge ut på hjemmesidene om hvem som har fått idrettens
hederspris.

Ivar

Ta kontakt med Vestnytt om at FIR har hatt årsmøte og valg.

JLK

Eventuelt.
Arbeidsgruppe til neste møtet: Jens og Hilde onsdag 30 april
2008.

Saker på neste møte: Ta gjennomgang av handlingsplan for FIR
Årshjul, arbeidsoppgaver / styre sitt arbeid. Fordeling av idrettslag
på styremedlemmene.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 07 mai 2008 kl 1800.
For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen
Sekretær
ARBEIDSLISTE/PLAN - OPPFØLGING SAKER FRA FIR
Sak
Ansv.
Liste med medlemslag må oppdateres og sendes ut til styret
Ivar
Spørsmål om midler til åpen hall. Midler er kommet til Fjell
Kommune, men ikke brukt enda. Vi er ikke kommet lenger enn det
vi var i saken. Fjell Kommune må inn med egne midler i denne
saken. Vi må følge opp denne saken. Må få innspill på dette til
neste møte. Ta kontakt med HIK ved Ann Kristin.
NFIL – utstyr som tilhører eget idrettslag og som blir brukt av andre JES/KL
og blir øydelagt. Hvem tar kostnaden med dette? Dette må komme
retningslinjer for dette. Vi setter ned en arbeidsgruppe i FIR. Taes
opp på neste møte

Utført

