Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 04.06.2008
Klokkeslett: 17.30 - 2000
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund
Bjørn Terje Olsen – ikke meldt forfall
Kristine Lundekvam
Asle Skålevik forfall
Ivar Einarsen
Annlaug Trellevik – gikk kl 1900
Hilde Halvorsen ikke meld forfall
Oddleiv Humlestøl meldt forfall
John Egil Sørensen
Fra kommunen:
Anders Mongstad
Haldis Opheim
Sak

Innhold

01/06/08

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent merknader
Godkjenning av møtereferat
Referat er godkjent med små merknader
Post
Ingen post

02/06/08
03/06/08
04/06/08

Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende.
Spv – tilskudd på 5000,-

05/06/08

Informasjon fra Fjell Kommune:
Flerbrukshall på Lille Sotra – arbeidsgruppe som skal settes ned,
kommer i gang fra høsten 2008. Representanter fra Idrettslagene
får innkalling.
Tilskuddsordninger – nedgang i hht 2007 – lik 2006. 1 mill ekstra
øremerket kultur i Fjell blir fordelt av politikerne i løpet av høsten
2008.
Fjell Idrettsråd ønsker å komme inn i komité for drift tidlig høst
2008, FIR sender forespørsel til leder/servicetorgsjef.
Vedr bruk av kommunale haller som blir leid ut på fredager og som
da går ut over treningstider i hallen. Skal prøve å ikke leie ut til
arrangement i treningstider, bør taes med i vedtektene for utleie av
hallene.
Skal ha et møte med FIR vedr. saker på idrettsanleggene i Fjell.
Dette blir kallet inn til i løpet av juni måned. Dette gjelder vakthold,
vedlikehold, utleie av baner til sirkus, hundeutstilling, motorsport
osv. Utstyr som tilhører andre.

06/06/08

Intern informasjon fra styret
Påmelding til kurs til HIK – FIR melder på 4 representanter med
skoleringskurs helgen 16 – 19 oktober. Hvem har anledning å
være med på dette fra styret? Se vedlegg fra HIK

08/10/08

Eventuelt.

Utføres
av

Arbeidsgruppe til neste møtet: Ivar og Jens onsdag 25 juli 2008.
Sjekk dine saker fra tidligere møter
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 02 juli 2008 kl 1800.
For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen
Sekretær

