Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 07.04.2010
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) – ikke møtt
Anders Mongstad -(AM)
Sak
01/04/10
02/04/10

03/04/10

04/04/10

Bjørn Terje Olsen - (BTO) –
Jan Helge Halleraker - (JHL) – meldt avbud
Annlaug Trellevik - (AT) – ikke møtt
Oddleiv Humlestøl - (HUM) – ikke møtt
Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik

Innhold
Utføres av
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.
Post
FIR melder på 4 personer til HIK sitt seminar fredag 16. april og det
AM
ordinære tinget lørdag 17. april.
Oddleiv Humlestøl, Kristine Steimler Lundekvam, Jens Kvalsund og
Anders Mongstad går på seminar fredag og eventuelt kretsting lørdag.
Lage en link på vår egen hjemmeside om mal for ”Planlegging av egne
idr.anlegg”.
Jens Kvalsund vara til ”Frivilligprisen”.
Politisk profilering som vi må gi en tilbakemelding på innen mai.
JLK/IE/AM
Økonomi.
Sende ny søknad om støtte til husleige til administrasjonen i Fjell
kommune. Vi har tidlegare fått avslag, men ein ny søknad vil verte
vurdert pånytt i ”komité for drift”.
Søknad sendt om kulturmidlar.
Informasjon frå kommunen
Fjell idrettsråd anbefaler at PU-lag blir forfordelt på lik linje med
barneidrettslag i kommunen.
Knappskog skule vil nå bli åpnet for arrangementer/treninger i helgene.

IE

04/04/10

Generelt
Konstituering av det nye styret: Leiar: Jens Kvalsund, Nestleiar: Ivar
Einarsen. Kasserar: Ivar Einarsen / Bjørn Terje Olsen. Sekretær: Utsatt til
neste møte. IT-ansvarleg: Ivar Einarsen.
Forslag om at FIR fra 2010 overtar fordelingen av vedlikeholdsmidlene
FIR må også se på retningslinjene.
05/02410 Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.

Alle
Neste styremøte blir på kontoret tirsdag 05.05 2010 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet. Årsmøtesaker skal taes opp.

Straume, 07/04-2010
Anders Mongstad

