Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 15.09.2011
Klokkeslett: 20.00 – 22.00
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK) ts
Ivar Einarsen - (IE) ts
Kristine Lundekvam - (KSL) ts
Anita Heggholmen (AH) ts
Anders Mongstad - (AM) ts
Jan Helge Halleraker - (Jh2) ts
Sak
01/10/11

Vara 1: Bjørn Terje Olsen - (BTO) ts
Vara 2: Gunn Børnes (GB) its
Vara 3: Norunn Skomsvold (NoS) its
Vara 4: Oddleiv Humlestøl ts
Fra kommunen: Odd B. Solsvik (OBS) ts
Fra UKS: Gro Elise Fardal – kunne ikkje stille

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Deltagerlisten på forige referat er rettet. AM var ikke til stede, JHH var
tilstede.
Det beklages at møteinnkallingen ikke har nådd frem. Dette skjedde på grunn
av en svikt i det tekniske.

02/10/11

03/10/11

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
Forslag fra JLK om å invitere UKS til et møte for å fortelle litt om hva
de driver med. Støttes.
Hordaland Idrettskrets ønsker også møte med oss. De inviteres til neste
møte den 02.11.
LAM midler: Er under fordeling men er utsatt på grunn av ikkesamstemmende lister over lagene. Blir fordelt snarest.
SSK og NFIL: FiR må rydde opp i treningstid i haller. Både når det
gjelder alder og antall lag. Dette kommer til å rettes på revisjonsmøte.
Fjell kommune kaller inn.
FiR Hadde møte med Sotra Sportsklubb Handball/Basket sist uke. Det
eksisterer eget referat fra møtet.
Post:

04/10/11

Informasjon til/frå kommunen
Nordre Fjell: Uttrykker frustrasjon til kommunen og idrettsrådet for
manglende system og rot i Ågotneshallen. Spesielt når det gjelder
rydding, melding og oppmøte fra brukerne. Tiltak: Tilsynsansvarlig har
ikke myndighet til å sende ut mail til brukerne. Melding skal gå til
kommunen. Det kan være en løsning å plassere SSK sine treningstimer
andre steder. Arne Monsen, Atle Justad, Odd Bjarne, Ivar, Bjørn Terje
og Kristine tar er møte om tilsyn og nøkler i løpet av høsten.

05/10/11

Økonomi
FIR registrer at Fjell Kommune har tildelt idrettsrådet 40.000 kr for
2011. FiR registrerer også at alle vedlikeholdsmidler for 2009 og 2010
er inndradd.

06/10/11

Utføres av
JLK

JLK

IE
IE og AH
IE, OBS,
BTO og KSL

HUM

Generelt/Eventuelt:
Oppdatering av hjemmeside. Anders ser etter nødvendige oppdateringer og gir
beskjed til Ivar. Jan Helge prøver å få til en ny hjemmeside på litt lengre sikt.
Ivar sender ut mail med passord til mail til alle i styret.
FiR bekymrer seg over utviklingen når det gjelder krav til sertifisering av
personell og kostnader rundt dette.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 02.11.2011 kl 18.00-20.00
på Brattholmen Skule.

JLK og AM

Straume, 05.10.2011
Jan Helge Halleraker, referent

