Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 03.09.2009
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 ikke meldt forfall
Annlaug Trellevik – meldt forfall
Oddleiv Humlestøl
Fra kommunen:
Ingen kommet idag

Sak

Innhold

01/09/09

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent merknader
Godkjenning av møtereferat
Referat er godkjent med små merknader
Post
IL Øygard – om Knappskoghallen –fordeling av treninger.
FIR – vi må se på revidering av fordeling av treningstider i hallene.
Dette blir tatt opp utover høsten. Få tak i reglementet vi har i dag. Pga at
Knappskoghallen skal inn i reglementet.
HIK – Jens stiller for FIR på dettet møtet. Programmet er noenlunde
klart og vi kommer med innspill på dette.
Før møtet der, må styret møtes onsdag 22 oktober kl 1800 og lage til det
som skal være med.
HIK – dialogmøte med særkretser og idrettsråd. Vi deltar ikke på den.
Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende.

02/09/09
03/09/09

04/09/09
05/09/09

06/09/09

Utføres
av

IE
JLK

Informasjon fra Fjell Kommune:
Ingen informasjon fra kommunen på dette møtet. Vi savner en
idrettskonsulent og kontaktpunkt fra kommunen. Samarbeidet
fungere ikke tilfredstillende lenger. Dette må det gjøres noe med.
Intern informasjon fra styret
•

Aksjonslisten må revitaliseres – gjøres for hver gang etter
møtet.

•

Fordeling av LAN midler, skal skje innen 1 november.

JES/IE

•

Hva skjer med "storhall komiteen" – ikke kommet i gang,
Jens følger dette opp til neste møte.

JLK

•

Revisjon av 4-årsplan for idrett & friluftsliv, vi sender ut
skriv til klubbene om dette og forbereder seg på dette. JLK
tar saken videre og sender ut skriv. Frist: 1 desember.
Ansvarlig: Jens, Anders, Asle, Hilde. Rapporteres på hvert
møte.
Slagplan for å få innført FIRs forslag til "tilskuddsordninger"
Dette må vi ikke gi oss på, Jens følger opp saken videre
med kommunen.

•

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
kommuanle idrettsanlegg, fotballbaner, gymsaler og idrettshaller
Ansvarlig: Kristin, Bjørn Terje og Ivar
Frist: 1 febr. 2009
Skal rapportere på hvert styremøte fra dette.

09/10/09

•

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

•

Oppdatering av årshjul – må oppdateres. Frist 11. november.
Ansv: Ivar

•

Fordeling av oppgaver i FIR. Anders og Jens innen 1
november 2009.

•

Fordeling av lag mellom styremedlemene i FIR, settes opp
på nytt. Ivar

•

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

•

Samarbeidsproblemer på Ågotnes Idrettsanlegg. - felles møte mellom
partene.

Eventuelt.
Arbeidsgruppe til neste møtet, mandag 6 oktober - Bjørn Terje,
Kristin og Hilde.
Sjekk dine saker fra tidligere møter ta opp de punktene som er satt
opp.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 08 oktober 2009 kl
1800.

For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen, sekretær

