Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 02.12.2008
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund
Kristine Lundekvam
Ivar Einarsen
Hilde Halvorsen
John Egil Sørensen
Anders Mongstad

Klokkeslett: 18.00 - 2000
Bjørn Terje Olsen
Asle Skålevik
Annlaug Trellevik – meldt forfall
Oddleiv Humlestøl - meldt forfall
Fra kommunen:
Ingen kommet idag

Sak

Innhold

01/12/08

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent med følgende merknader
Vi må sørge for at vi som er medlemmer i idrettsrådet
representerer idretten i Fjell. Vi skal se fellesinteressene for
alle lagene og ikke vår egne idrettslag. Dette er viktig å jobbe
for dette.

02/12/08
03/12/08

Godkjenning av møtereferat
Godkjent uten merknader
Post
Storhallkomite – Møtet utsatt inntill videre.
Aksjon: Jens Kvalsund
Tilskuddsordninger - vedlikeholdsmidler til fordeling taes opp på
egen sak.
Rullering av plan for idrett og friluftsliv, det viser seg at Fjell
Kommune har rullert planen for idrett og friluftsliv uten at saken er tatt
opp med Fjell Idrettsråd. Dette kan vi ikke godta da vi ikke har vert med i
saksbehandlingen av den og det er kommet mange andre anlegg inn på
uprioritert liste og andre ikke er kommet inn på listen.
Aksjon: Jens Kvalsund
Søknad fra Foldnes IL om kunstgress på Bildøybane, må komme inn i
den nye planen for idrett og friluftsliv 2009-2012. FIR er positiv til denne
søknaden ber Foldnes jobber videre med dette. Denne må inn på planen
snarest. Vedlikehold Ågotnesanlegget / friidrett; må inn på den nye
planen for idrett og friluftsliv 2009-2012. På lik vilkår som med
vedlikeholdet av Bildøyhallen.
Aksjon: Jens Kvalsund.
FIR ønsker og vil jobbe med å få fjernet brusautomater fra
idrettsanleggene og bytte de evt. ut med vannautomater. INNEN utg
2008.
Aksjon: Anders Mongstad og Kristine Lundekvam
Nest-Sotra: Spm om vedlikeholdsmidler til anlegg, vi tar den til
etterretning og ser om vi kan ha et kurs tidlig vår vedr hvordan de skal
gjøre dette i idrettslagene.
Aksjon: John Egil Sørensen

Utføres
av

04/12/08

Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende men bør skaffe mer midler til
idrettsrådet. Aksjon: Jens Kvalsund og John Egil Sørensen
JES/IE

05/12/08

06/12/08

LAM midler er fordelt.
Informasjon fra Fjell Kommune:
FIR ønsker å ha en kontaktperson innen administrasjonen i Fjell
Kommune. Dette må komme på plass.
Intern informasjon fra styret i FIR
•

Arbeidsmøte på kontoret lørdag 13 desember kl 10-15. Alle
prøver å møte innen den tiden.

•

Revisjon av 4-årsplan for idrett & friluftsliv, vi sender ut
skriv til klubbene om dette og forbereder seg på dette.
Frist: 1 desember.
Ansvarlig: Jens, Anders, Asle, Hilde. Rapporteres på hvert
møte. Møte tirsdag 12 november kl 2000.
Aksjon: Jens Kvalsund

•

Slagplan for å få innført FIRs forslag til "tilskuddsordninger"
Jens har hatt samtale med leder for driftkomiteen i Fjell
vedr tilskuddsordninger. Vi bør være med i den komiteen
som holder på å utforme nye retningslinjer for tildeling av
midler i Fjell. Vi må ha et møte med administrasjonen og
politikerne.
Aksjon: Jens Kvalsund

•

Forslag til retningslinjer for bruk av kommunale anlegg, haller
og fotballbaner. FIR kan utarbeide nye forslag innen 1
februar 2009. Retningslinjer for tildeling av treningstider ved
kommunale idrettsanlegg, fotballbaner, gymsaler og idrettshaller
Ansvarlig: Kristine, John Egil, Bjørn Terje og Ivar
Frist: 1 febr. 2009
Skal rapportere på hvert styremøte fra dette.
Aksjon: Ivar Einarsen og John Egil Sørensen

•

Forslag til drift, hvilke utstyr og bruk av det i kommunale
anlegg i Fjell. Ansvarlig: Asle og John Egil. Frist 1 febr
2009. Skal rapportere på hvert styremøte fra dette.
Aksjon: John Egil Sørensen

•

Oppdatering av årshjul – må oppdateres. Frist 20. november.
Aksjon: Ivar Einarsen

•

Fordeling av oppgaver i FIR. Anders og Jens innen 13.
desember 2008.
Aksjon: Anders Mongstad (Jens Kvalsund)

•

Fordeling av lag mellom styremedlemmene i FIR, settes opp
på nytt..
Aksjon: Anders Mongstad

•

Arbeide for refusjon av kommunale avgifter innkrevd på
idrettseigde anlegg. Jens, Oddleiv og John Egil. Frist
1.februar 2009.

12/12/08

Eventuelt.
Brattholmen IL – idrettshall på Brattholmen vert ute på høring og
søknader om spillemidler er sendt inn. Fylkesmannen har avslått
søknaden pr i dag.
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
(NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot
seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre
oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Vi sender ut
skriv om dette til våre medlemslag.
Fellesmøte mellom Sund, Fjell og Øygarden torsdag 4 desember.
Saker som skal taes opp, snakke om idrettsrådene, saker vi kan
samarbeide om. Sakene må da taes tilbake til de forskjellige styrene i
idrettsrådene.
Neste styremøte blir på kontoret tirsdag 07. januar 2009 kl
1800.

For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen, sekretær

