Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 07.05.2008
Klokkeslett: 18.00 - 2000
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund
Bjørn Terje Olsen – meldt forfall
Kristine Lundekvam
Asle Skålevik
Ivar Einarsen
Annlaug Trellevik - forfall
Hilde Halvorsen
Oddleiv Humlestøl - forfall
John Egil Sørensen kom kl 1900
Fra kommunen:
Anders Mongstad
Sak

Innhold

01/05/08

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader
Godkjenning av møtereferat
Referat er godkjent med merknader
Post
MOT – taes opp på neste møte vedr. hvordan følge dette opp med
våres idrettslag
Fjell Kommune – reduksjon av tilskuddsmidler i Fjell. Må taes opp med
politikerne umiddelbar. Sak i Vestnytt og kontakt med
politikerne/ordfører.
HIK – kretsting – referat fra tinget. Liten deltaking JES refererte fra
møtet. Ny leder i HIK vert Oddvar Jensen
IL øygard - vedr bruk av kommunale haller som blir leid ut på fredager
og som da går ut over treningstider i hallen. Skriv til kommunen om dette
vedr bruk av hallene.
Sotra Volleyballklubb- vakthold i kommunale haller. Hvem har
ansvaret i hallene
Nest Sotra IL – ønske om daglig leder i klubbene i Fjell. Ønske om å ta
dette med idrettslagene. FIR vil sikre rammevilkårene med økte midler
og ikke til daglig ledere.
IL Øygard – godt møte, nye planer som ble lagt frem. Strukturert
presentasjon fra det nye styret
Foldnes IL – innspill til idrettsplanen – Kunstgress på Bildøybanen. Blir
lagt inn i planen.
Sartor Senter samfunnsplan utdelt. Må få til støtterordning fra Sartor
Senter.
FIR – møte med Fjell Kommune – vi ber om møte og lager et opplegg til
dette møte. Styret må jobbe med dette raskt og legge frem alt for
kommunen.
Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende.

02/05/08
03/05/08

04/05/08
05/05/08

Utføres
av

IE
JLK/JES/
AS

JLK/JES/
IE

JLK/JES/
IE/AS/KL

Informasjon fra Fjell Kommune:
Ingen møtte fra kommunen. Vi ber om at kommunen vurdere dette JLK
på nytt og ber om at de blir representert igjen på møtene våre.
Jens tar kontakt med servicetorget.

06/05/08

Intern informasjon fra styret
Påmelding til kurs til HIK – FIR melder på 4 representanter med
skoleringskurs helgen 16 – 19 oktober. Hvem har anledning å
være med på dette fra styret? Se vedlegg fra HIK

08/10/08

Eventuelt.
Arbeidsgruppe til neste møtet: John Egil og Anders onsdag 28 mai
2008.
Sjekk dine saker fra tidligere møter

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 04 juni 2008 kl 1800.
For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen
Sekretær

