Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 06.05.2009
Klokkeslett: 18.00 - 2000
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund (JLK)
Bjørn Terje Olsen (BTO) – meldt forfall
Kristine Lundekvam -(KSL)
Marianne Rasmussen (MR)
Ivar Einarsen (IE)
Annlaug Trellevik (AT) – meldt avbud
Pina Bakaran – (PB)
Oddleiv Humlestøl (HUM) – meldt forfall
Greta Hovland Iden - (GHM)
Fra kommunen: ingen
Anders Mongstad (AM)
Sak

Innhold

01/05/09

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent med følgende merknader:
Ingen saksliste

02/05/09

Godkjenning av møtereferat
Årsmøtereferatet gjennomgått og redigert.
Post
Fjell kommune skal nå gå inn på en avtale med MOT. Ønsker at alle idrettslag
skal gå med i dette opplegget.

03/05/09

Utføres
av

Oddleiv og Annlaug deltar på spelemiddelseminar 23/4 på Fjell Rådhus

Bilder fra utdelingen av hedersprisen må legges ut på vår hjemmeside.
Aksjonsliste
Sjekke opp husleie, Oddleiv følger opp

04/05/09

05/05/09

06/05/09

Økonomi.
Sende søknad til Fjell kommune om refusjon for leie av lokaler på Sartor
Økonomien er under kontroll

Regler for tildeling av treningstider
Utsending av eksisterende regler til samtlige idrettslag med ønske om konkret
tilbakemelding på endringer. Eventuelle endringer vil sendes politikere for
vurdering og kan tidligst tre i kraft 2010.
Eget møte for gjennomgang av innkomne forslag i slutten av mai / begynnelsen
av juni.
Generelt
Handlingsplanen må gjennomgås til neste møte
Jens fikk svar fra Arnesen (Komite for drift) der han ønsket et møte med Fjell
Idrettsråd i slutten mai 2009. Jens lager et forslag til agenda til møtet med
politikere. Det innkalles til et ekstraordinært møte i FIR for å diskutere

IE

IE / KSL

opplegget til møtet.
Fra og med 6/5 må vi kjøpe inn brus selv til idrettsrådsmøtene og samle opp
kvitteringer som vil bli refundert.
Innkalle idrettsrådene i Sund og Øygarden til vårt neste møte onsdag 3/6 kl
19.30 - ca 21.00..Enkel servering.
Alle må komme i gang med aksjonslisten.

07/05/09

Hjemmeside må oppdateres. Marianne hjelper Ivar slik at vi får på plass den nye
hjemmesiden.

MR / IE
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 3/6 2009 kl 1800-ca 2100
på kontoret til Idrettsrådet.

For Fjell Idrettsråd
Anders Mongstad, sekretær

