Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 02.05.2007

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - frafall
Sven Gjøen - kom kl 1900
Ivar Einarsen
Ann Toril Hagen
John Egil Sørensen
Anders Mongstad

Rune Bartnes - frafall
Bjørn Terje Olsen - frafall
Asle Skålevik
Annlaug Trellevik gikk kl 2000
Fra kommunen:
Tor Harald Bringedal

Sak

Innhold

01/05/07

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader Husk saksliste på innkallinger.

02/05/07

Godkjenning av møtereferat
Godkjente uten merknader.
Husk saker om årsmøte må med neste møte.
Post
a: Brev til kommunen om idrettsregnskapet og vedlikehold. Vi
sender inn et skriv om dette.
b: Hordaland Skøytekrets – spm om ishall på Sotra. FIR er positiv
til en diskusjon videre om dette.
c: Sotra Hestesport og Travlag –spm om tilskuddsordninger. Er
videresendt til Fjell Kommune.
Økonomi.
Fir økonomi er tilfredsstillende.
JES skal få innføring i regnskapsprogrammet av Ivar
Informasjon fra Fjell Kommune:
Åpen hall – kalle inn idrettlagene til møte innen 30. mai. Må ta et
arbeidsmøte mellom, Annlaug, Ann Torill og Anders, sammen med
Tor Harald. Sak på neste møte.
Søknadsfrist om treningstider, arrangement i haller og skoler var 1
mai og ikke fått oversikt enda. THB kaller inn til møter med
idrettslagene. THB sjekker opp det med Bibelskolehallen om antall
treningstimer. Samme tid som i 2006/2007.
Sjekk opp om hvorfor tilskuddet til Bibelskolehallen er redusert for
2007 og fremover. THB
Fordelingsnøkkel av treningstid for idrettshallene må ta opp
ATH, AS,
politisk. Møte onsdag 9 mai kl 1830 på kontoret. THb ordner
IE, THB
reglene som ligger til oss og sender på mail.

03/05/07

04/05/07
05/05/07

06/05/07

Intern informasjon fra styret
Møter som styret har vert på:
Presentasjon av FIR og idretten i Fjell.
Idrettens regnskap vart presentert
Møtet var godt og alle var enige om hallproblemet. Ordfører tar
kontakt med Straume Idrettspark om planen deres.
Dersom saken skal opp politisk, og få økonomisk støtte fra
kommunen og tippemidler må dette inn på kommunale planer

Utføres
av

Vi sender inn et skriv til PAU om dette.
07/05/07

Eventuelt.
Idrettens regnskap – gjennomgang før politisk utsending. Juster
den før den går til politikerne. Les gjennom og kom med
kommentar innen 6 mai.
Arbeidsutvalgsmøter hver 14 dag? Tenk gjennom dette til neste
møte.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 6. juni 2007 kl 1800.
For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen
Sekretær
AKSJONSLISTE FOR FIR

Utføres innen Ansvarlig

Fordeling av oppgaver i styret /stillingsinstruks.
Fordelingsnøkkel av treningstid for
idrettshallene.
Seminar/samling/idrettsråd for høsten
Langøy /Julebord
Møte med partigruppene i Fjell før budsjettet,
taes med komiteene i Fjell Kommunene.
Fordelingsnøkkel på LAM midler må
utarbeides på nytt.

feb - 2007
Mars - 2007
Okt 2007

JLK/IE
IE/ATH/THB
AS
JES/IE

Kontinuerlig

JLK

Des –2007
Sak på årsm
08
Åpen hall prosjekt Aktivitetsmidler til åpen hall Mars 2007
– fått 50 000,- Må sette ned en gruppe å se på
dette. Vi tar kontakt med HIK og andre
nabokommuner om dette. Sak opp politisk om
dette. Få Ann Kristin Aas på dette
Idrettens dag i Fjell Kommune
2007
Sette opp årshjul for idrettsrådet
Kontinuerlig
Kriterier for idrettens hederspris
Kontinuerlig
Utkast til skriv vedr oppmøte i hallene og
Klart til
konsekvenser rundt dette.
høsten 2007
April 2007
Reglement for fordeling av treningstid på
2007
grasbanen på Ågotnes,
Logo utarbeides for FIR
2007
Legge ut reglement for tildeling av halltimer,
baner med mer på hjemmesidene våre
SEPT 2007
MOT- reglement skal utdeles til alle i styret. T- Snarest
skjorte må trykkes
Tor Harald sjekker opp hvordan banen på Febr 2007
Ågotnes skal bygges og vedlikehold og
fordeling av treningstid for dette
Mai 2007
Tor Harald sjekker opp om retningslinjer
for alle kommunale baner, de må være like
for alle kommunale baner. Gjelder for grus,
kunstgress, og grassbane
Kontinuerlig
Samarbeid med håndballklubber, samle i
felles lag. Når lag ikke kan eksistere, slå
sammen lag/klubber

AS/BTO
AT/AH/JLK

SG/AT
ATH
JES/JLK
IE/AS/ATH
THB/SG/AT
AS/ATH
IE
IE
THB
THB

AS

Utført

