Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 02.12.2009
Tilstede fra styret:

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Jens L. Kvalsund - meldt avbud
Kristine Lundekvam - (KSL)
Ivar Einarsen - (IE)
Pirabakaran Murugesu – (PM) – ikke møtt
Greta Hovland Iden – meldt avbud
Anders Mongstad - (AM)

Bjørn Terje Olsen (BTO)
Marianne Rasmussen - (MR)
Annlaug Trellevik (AT) - meldt avbud
Oddleiv Humlestøl (HUM)
Fra kommunen: ingen

Sak
01/12/09

Innhold

Utføres av

02/12/09

Post
Leiekontrakt mottatt. Den gjelder for 1 år til 30/11-2010. Må signeres og JLK / HUM
returneres Sartor Senter.
BTO/KSL/IE
Mail fra Siw Carlsen vedr. innspill til retningslinjer ved tildeling av
treningstid i haller, blir tatt med i gruppen som jobber med saken.
Omfattende mail fra Stall Trengereid videresendes til Fjell kommune.
FIR ønsker at Stall Trengereid utarbeider en plan som må sendes i retur
til FIR innen 1/3-2010 for å komme med i revideringen av 4-årsplanen.

03/12/09

Økonomi.
Ingen endring

04/12/09

Generelt

Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.

Det er flere klubber som har funksjonshemmede medlemmer. De har krav på
ekstra LAM-midler. Vi må få en oversikt over dette.
Ivar refererte fra møtet som vi hadde i ”komite for drift”. Jens presenterte Fjell
Idrettsråd på lerret. Komitéen fikk utlevert vårt ”Forslag til endringer /
justeringer av tilskuddsordninger for Fjell kommune” og et notat utarbeidet av
Oddleiv om ”Sammenligning av drift og vedlikeholdskostnader for kommunale
og idrettslagseide anlegg”.
John Egil hadde en presentasjon av Ågotnes kommunale idrettsanlegg. FIR
legger den inn i den nye planen 4-årsplanen for idrett og kultur 2010-2014.
Asle, i kraft som formann av valgkomiteen, gjorde en rundspørring blant
medlemmene som var på møtet i idrettsrådet, om de ville fortsette i FIR.
Sotra Sportsklubb ønsket på ”Fellesmøtet” 30/11 at FIR skulle jobbe aktivt med
å fremme for kommunen, et nytt konsept for et kommunalt selskap der også
idrettslagene skal være representert. Selskapet skal ha som oppgave å drifte,
vedlikeholde og fordele treningstider.

IE

Sotra Sportsklubb ønsket også at FIR laget et nytt idrettens regnskap.
Søknader om vedlikeholdsmidler er oversendt fra kommunen. Ivar har
etterlyst vedleggene men de er ennå ikke overlevert. Dette følges opp.
o Status for møte vedr. retningslinjer for tildeling av treningstid i hallene. Ivar
orienterte. Bjørn Terje har laget referat som vil bli ettersendt.
o Gjennomgang av hjemmesiden på hvert møte. Ivar har gjort noen endringer.
o Referat fra Fellesmøte med Sund sendes ut senere
o Lage til månedens lag og la klubbene presentere seg selv på hjemmesiden.
Ingen nye innspill.
o LAM midler fordelt og sendt inn til HIK for utbetaling
o Sosialt samvær lørdag 5. desember kl 19.00.
o

05/12/09

IE/KSL/BTO
IE/KSL/BTO
IE
JLK/AM
IE
IE
AM
IE

o Servicetorget er invitert til vårt neste møte onsdag 6. jan.
Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.

Alle
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 06.01. 2010 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume 02/12-2009
Anders Mongstad
sekretær

