Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 04.02.2009
Klokkeslett: 18.00 - 2000
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund
Bjørn Terje Olsen
Kristine Lundekvam
Asle Skålevik
Ivar Einarsen
Annlaug Trellevik
Hilde Halvorsen
Oddleiv Humlestøl – ikke meldt forfall
John Egil Sørensen - meldt forfall
Fra kommunen: ingen
Anders Mongstad
Ann Torill Hagen
Sak

Innhold

01/02/09

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent med følgende merknader.

02/02/09

Godkjenning av møtereferat
Godkjent uten merknader
Post

03/02/09

Utføres
av

Rullering av plan for idrett og friluftsliv, planen skal rulleres fra april 2009
Søknad fra Foldnes IL om kunstgress på Bildøybane, må komme inn i den
nye planen for idrett og friluftsliv 2009-2002. FIR er positiv til denne søknaden
ber Foldnes jobber videre med dette. Denne må inn på planen snarest.
Vedlikehold av kommunale anlegg, må inn på den nye planen for idrett og
friluftsliv 2009-2012.
Aksjon: Jens Kvalsund
FIR ønsker og vil jobbe med å få fjernet brusautomater og askebeger fra
idrettsanleggene INNEN utg 2009. Evt få inn vannautomater.
Aksjon: Anders Mongstad og Kristine Lundekvam
IL Øygard – vedr arrangement i hallene der arrangement går fremfor treninger
som idrettslagene skal ha. Det er regler for dette i tildelingsregler for bruk av
haller. Ref regler som skal lages/oppdateres.
Fordeling av idrettslag i styret er satt opp og sendt ut til styret. Følg med på dine
lag og når de skal ha årsmøter. Mailer fra lagene kommer inn til kontoret.
Vedr komite om fleirbrukshall/symjehall:
Presentert mandat for gruppen og blir jobbet videre med. Idrettsrådet sender ut
ny forespørsel til idrettslagene om ønsker og tanker om ny hall/lokaliteter for
lagene. Svar tilbake innen 15 mars 2009. Etter tilbakemeling skriftlig fra lagene
kaller FIR inn til fellesmøte der saken blir diskutert.
Fra FIR stiller Jens og Ivar og de tar med seg deler av idrettsregnskapet på
møtet.
Les gjennom idrettsregnskapet til neste møte. Hovedsak på neste møte!

04/02/09

05/02/09

Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende men bør skaffe mer midler til idrettsrådet.
Aksjon: Jens Kvalsund og John Egil Sørensen
LAM midler er fordelt.
Informasjon fra Fjell Kommune:
FIR ønsker å ha en kontaktperson innen administrasjonen i Fjell Kommune.
Dette må komme på plass.
Gjennomgang av utleiereglement for Ågotneshallen, kommet med noen innspill
om dette til servicetorget. Vi må se på vederlag for lagene som sitter vakt og

JES/IE

JLK

skal sendes ut til lagene og FIR. Dette må være likt for alle kommunale anlegg
som har eget vakthold. Men en må se på at hovedansvaret for vaktholdet, må
det søkes om hvert andre år og bør rulleres slik at alle får mulighet til tjene
midler selv.
Saken med rullering av plan for idrett og friluftsliv vart rullert på møtet i komité
for drift i desember 2008, bør taes opp igjen da FIR ikke var med på dette og
ikke kunne komme med utale om dette. Aksjon: Jens Kvalsund

06/02/09

Intern informasjon fra styret i FIR
•

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.
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 april 2009.
Retningslinjer for tildeling av treningstider ved kommunale
idrettsanlegg, fotballbaner, gymsaler og idrettshaller
Ansvarlig: Kristine, John Egil, Bjørn Terje og Ivar
Frist: 1 april 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 april 2009. Skal rapportere på
hvert styremøte fra dette.
Aksjon: John Egil, Asle, Annlaug og Anders.

•

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

•

Fordeling av oppgaver i FIR. Anders og Jens innen 1 . mars
Aksjon: Anders Mongstad (Jens Kvalsund)

•

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

•

Samarbeidsmøte med idrettrådene i Fjell, Sund og Øygarden må vi ta i
april pga årsmøter.

•

Fjell kommune tatt bort 50000 til vedlikehold av private anlegg, dette
må vi tar opp med politikarane snarest.

•

Åpen hall prosjektet, hvor er pengene som Fjell fikk i 2008? Anders
følger opp dette. Sjekk dette ut med Hanne & Odd Bjarne.

Utarbeide brosjyre om Fjell Idrettsråd og presentere idretten i Fjell. Mål å få
den ferdig i løpet av høsten 2009.
Eventuelt.

08/02/09

Årsmøte i FIR 18 mars kl 1900 på Bjorøy
Asle leder møtet. Jens legger frem årsmelding, John Egil legger frem regnskap
og budsjett. Saker på årsmøtet legger Asle frem på møtet.
De som er på valg er: Annlaug, Jens og John Egil. Alle vara er på valg inkl
revisor og valgkomité.

Sak på årsmøte
Revidering av vedtekter (asle)
Hedersprisutdeling
Invitere HIK til presentasjon ren idrett. 10 min
Invitere politikere på møtet med ordfører. 10 min
Årsrapport, regnskap(John Egil), budsjett, (John Egil) årsmelding (Jens) må
være klar til neste møtet. Anders & Ivar går gjennom handlingsplanen og legger
den frem.
Mat til møtet, Anders ca 50 personer kaffe, te, brus, tebrød og frukt.
Husk gjennomgang av aksjonslisten for hvert møte. Aksjon: Jens
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 11.mars 2009 kl 18002000 på kontoret til Idrettsrådet.

For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen, sekretær

