Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 06.03.2008
Klokkeslett: 18.00 - 2000
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund
Bjørn Terje Olsen - frafall ikke meldt
Sven Gjøen - meldt frafall
Asle Skålevik
Ivar Einarsen
Annlaug Trellevik
Ann Toril Hagen
Rune Bartnes – aldri sett
John Egil Sørensen
Fra kommunen:
Anders Mongstad
Sak

Innhold

01/03/08

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader
Godkjenning av møtereferat
Referat er godkjent med merknader
Post

02/03/08
03/03/08

Utføres
av

IL Øygard – skriv vedr arrangement som bruker av treningstidene til
lagene.. Vi tar dette opp med idrettskonsulenten, og ber om at det ikke
blir brukt av treningstid til lagene siden det er knapphet på treningstid pr i
dag. Treningstidene er satt opp til 21 på fredager og det bør en forholde
IE/JES
seg til.
HIK - UTVIKLINGSTILTAK

2008

JLK

Vi er invitert til nye tiltak med HIK, vi melder oss på etter årsmøtet.
Sotra Volleballklubb skriv om at gymsalen ved Ågotnes Ungdomskole er
opptatt mange dager på klubben sine treninger. FIR har forståelse for at
SVBK er frustrert over dette og at dette gjelder mange andre lag i
kommunen. FIR tar saken opp med idrettskonsulenten og evt rektor ved JLK/AM
skolene.
Fjell Kommune – oppnevning av plangruppe, FIR skal velge med 2
representanter i gruppen. Vi sender ut melding til medlemsklubbene om
de har representanter som kan være med.
Fjell Kommune – plangruppe for evt ny svømmehall. FIR mener dette
må sees i sammenheng med en storhall.
HIK – ting på Voss 26 og 27 april. Vi sender evt 2 representanter.
04/03/08

Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende.

05/03/08

Informasjon fra Fjell Kommune:
Ingen møtte fra kommunen.
Intern informasjon fra styret

06/03/08

JLK

Årsmøte i FIR – forberedelser. Er satt opp 26 mars kl 1900. Blir
på klubbhuset til Foldnes IL på Bildøy
Asle styrer møtet som vanlig
Årsmelding er gjennomgått og blir tatt opp på årsmøtet
Regnskap gjennomgått og blir lagt frem på årsmøtet
Budsjett for 2008 blir satt opp av Ivar og John Egil
Saker til årsmøte – Fra Nest Sotra vedr tildeling av LAM midler.
Saker til årsmøte - FIR om vedtektsendringer
Idrettens hederspris ble vedtatt. Terje Landro
Handlingsplan for FIR 2007-2008 gjennomgått og taes opp på
årsmøtet.
Fordeling av arbeidsoppgaver på årmøtet:
Lede møtet: Asle, årsmelding Jens, økonomi John Egil, referent
Svein. Handlingsplan og arbeidsprogram Anders. Lovsaken tar
Annlaug.
Valgkomiteen legger frem innstilling på møtet
Bevertning gjennom Fjell Kommune som avtalt Ivar
08/10/08

Eventuelt.
Arbeidsgruppe blir satt på opp etter årsmøtet og lager en årsplan
på dette.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 02. april 2008 kl 1800.
For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen
Sekretær
ARBEIDSLISTE/PLAN - OPPFØLGING SAKER FRA FIR
Ikke sendt brev til Fjell Kommune om utbyggingen av ny skole på Ågotnes. Dette
må gjøres noe med. Dette gjelder for alle anlegg som må bygges og skal bygges
Spørsmål om midler til åpen hall. Midler er kommet til Fjell Kommune, men ikke
brukt enda. Vi er ikke kommet lenger enn det vi var i saken. Fjell Kommune må
inn med egne midler i denne saken. Vi må følge opp denne saken. Må få innspill
på dette til neste møte. Ta kontakt med HIK ved Ann Kristin.
Vedr fotballbruk i kommunale idrettshaller. FIR sin innstilling i saken er at vi ikke
ønsker at fotball skal ha treningstid i hallene. Fotball er en uteidrett med egne
baner. Dette gir vi melding til Fjell Kommune om. Jfr skriv fra Fjell Kommune.
Logo til FIR – må utarbeides og legges frem på årsmøte i FIR
Møterunde med alle idrettslagene – må ha med alle medlemslagene. De
ansvarlig for sine medlemslag skal være på de dager sine lag er på kontoret. 3
lag pr kveld ca 1 time pr møte. Leder og nestleder møter annenhver gang. Tema
for møtet er årsmøte, informasjon om FIR, stønadsordninger i Fjell og
tilbakemeldinger fra lagene. Kartlegging av anlegg ihht til ny kommunedelsplan
for idrett og friluftsliv. Dette må gjennomføres i januar/februar 2008
Liste med medlemslag må oppdateres og sendes ut til styret
Terje Gregersen kom fra kommunen og snakket om rulleringen av ”Idrett og
friluftsliv for Fjell Kommune”. Det viser seg at denne planen skal rulleres i 2009.
Men idrettslagene må komme i gang med sine planer og vi må holdes oppdatert
videre fremover. Terje jobber videre sammen med FIR.

