Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 03.02.2010
Tilstede fra styret:

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Jens L. Kvalsund - (JLK)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Ivar Einarsen - (IE)
Pirabakaran Murugesu – (PM) – ikke møtt
Greta Hovland Iden - (GHI)
Anders Mongstad -(AM)
Sak
01/02/10
02/02/10

Bjørn Terje Olsen - (BTO) – ikke møtt
Marianne Rasmussen - (MR) – meldt avbud
Annlaug Trellevik - (AT)
Oddleiv Humlestøl - (HUM) – ikke møtt
Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.
Post
Fjell kommune kaller idrettsrådet inn til møte ang. Straume Idrettspark,
torsdag 11. februar etter kl 16 på Fjell Rådhus.
Vedlikeholdsmidlene blir nå fordelt av Servicetorget som sender de til
uttalelse i idrettsrådet.
Idrettsrådet utarbeider forslag til ”nye retningslinjer for tildeling av
”drifts og vedlikeholdsmidler” til neste møte 10/3-10.
Sak om ”Sponsorsamarbeid for toppidrettsutøvere fra Fjell kommune”
skal opp pånytt i møte i ”Komité for drift”.
Påmelding HIK ordinære ting 17. april. Frist 17. mars.
Kontakte HIK om mal for ”Planlegging av egne idr.anlegg”
FIR tar kontakt med Stall Trengereid
Valg på ny representant til komité for ”Frivillig-prisen”. Frist 1. april

03/02/10

Økonomi.
Sende søknad om støtte til husleie til administrasjonen i Fjell kommune.
Vi har tidligere fått avslag, men en ny søknad vil bli vurdert pånytt i
”komité for drift”.

04/02/10

Generelt

Utføres av

IE/KSL/BTO

JLK
JLK / AM

o Gjennomgang av hjemmesiden på hvert møte. Oppdatert pr 030210.
o Odd Bjarne Solsvik møter fra Fjell Kommune på hvert møte i
idrettsrådet.
o Kontakte Fjell kommune snarest vedr. alle arrangementene som blir JLK
satt opp i treningstidene om fredager i hallene. Sjekk opp reglene for
tildeling av treningstider.
o Årsmøte i FIR onsdag 24. mars kl 18.00 – 20.00 i Ågotnes Idrettshall.
Innkomne saker må være idrettsrådet i hende innen onsdag 10. mars.
o Møte vedr. treningstider/reglement for fordeling i haller. Nytt møte
med idrettslagene det gjelder onsdag 17 februar. Komiteen legger
frem et forslag på møtet. Lager til nytt reglement for gymsaler også.
Dette gjelder også for bruk til arrangementer, slik at det ikke blir tatt

o
o
o
o

for mye treningstider fra lagene. Inne idrettslag bør bli prioritert i
hallene først og uteidrett som nr 2. Sak innen 1 april må være klar.
Reglement for bruk av kommunale idrettsanlegg og gymsaler i Fjell
Kommune. Administrasjonen utarbeider og sender dette ut til
idrettslagene.
Arrangement i hallene skal ikke gå ut over treningstider som lagene
har. Arrangementer skal fortrinnsvis være på helger
lørdager/søndager.
Rulleringen av planen ” Idrett og friluftsliv” skal skje i løpet av 2010.
Ansvar for Idrett i Fjell er pr i dag Lasse Bolstad og Odd Bjarne
Solsvik.

o Årsmøtesaker, gjennomgang av listene som er gjort. Årsmelding til
idrettsrådet må Anders skrive til neste møte. Regnskapet skal være
ferdig til neste møte.
05/02/10

Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.

Alle
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 10.03. 2010 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet. Årsmøtesaker skal taes opp.

Straume 03/02-2010
Anders Mongstad/Ivar Einarsen
sekretær

