Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 06.01.2010
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)

Bjørn Terje Olsen (BTO)
Marianne Rasmussen (MR)
Annlaug Trellevik (AT) - meldt avbud
Oddleiv Humlestøl (HUM)
Fra kommunen: ingen

Sak
01/01/10

Innhold

02/01/10

Post
Leiekontrakt signert og returnert.
Kontakte HIK om mal for ”Planlegging av egne idr.anlegg”
FIR tar kontakt med Stall Trengereid
Møte om den framtidige arealdisponeringa i Straume Idrettspark
8/1-10. Jens representerer FIR.
Valg på ny representant til komité for ”Frivilligprisen”. Frist 1. april
Invitasjon til styret i FIR til å overvære ”Vintercricket 9. januar i
Vestlandshallen.

03/01/10

Økonomi.
Ingen endring

0401/10

Generelt

Utføres av

Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.
AM
JLK
JLK / AM
JLK

LAM midlene er utbetalt.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jens tar kontakt med kommunen og får overført vedlikeholdsmidlene for
2009 til FIR sin konto
Saksbehandlingen / etterlyse bilagene (faktura) / Kontakte Idr.lagene for å
få utlevert nye bilag fra Sotra Sportsklubb, Sartor Sportsskyttarlag, Båtlaget
RAN, Stall Trengereid, Bjorøy IL
Returnere søknaden fra Sotra og Øygarden, JFF til kommunen.
Anders sender purremail til idr.lagene ang. bilagene som mangler
Gjennomgang av hjemmesiden på hvert møte.
Lage til månedens lag og la klubbene presentere seg selv på hjemmesiden.
Ingen nye innspill.
Servicetorget må innkalles til neste møte 3/2-10
Kontakte Fjell kommune snarest vedr. alle arrangementene som blir satt opp
i treningstidene om fredager i hallene. Sjekk opp reglene for tildeling av
treningstider.
Årsmøte i FIR onsdag 24. mars. Innkomne saker må være idrettsrådet i
hende innen onsdag 10. mars.

JLK
IE/KSL/BTO
KSL
AM

IE/KSL/BTO
AM/HUM

o

05/01/10

Oppdatere medlemslister som Greta sender på mail til FIR:

GHI/IE

o Få oppdatert liste fra HIK på idrettslag lag i Fjell kommune
Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.

Alle
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 03.02. 2010 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume 06/01-2010
Anders Mongstad
sekretær

