Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 07.07.2010
Tilstede fra styret:

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Jens L. Kvalsund - (JLK)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Ivar Einarsen - (IE)
Pirabakaran Murugesu – (PM) avbud
Greta Hovland Iden - (GHI) - avbud
Anders Mongstad -(AM)
Sak
01/07/10

Bjørn Terje Olsen - (BTO) - avbud
Jan Helge Halleraker - (JHH)
Annlaug Trellevik - (AT) – gitt melding
Oddleiv Humlestøl - (HUM)
Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik - ferie

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.

Utføres av

Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.
Referatet fra møtet 020610 ble godkjent.

02/07/10

Post
LAM midler er kommet og kan fordeles. Er ca 900.000,- til fordeling for 2010.
Fordeling innen 10 desember 2010. Ferdig innen utg sept.
Logokonkurranse om FIR logo. Premie kr 500,- Jury: Jens og Bjørn Terje
Utføres innen utg. Sept. Legg ut frist på hjemmesiden (innen 15.sept)
HIK – informasjon om Idrettsrådsamling – Bergen 1. og 2 oktober. Påmelding
innen 9 september. (Neste møte)
NFF – Friidrett om endring på tildelingsreglene for treningstider i hallene, må
se på saksgangen på saken.
NFA – Sak om storhall i Fjell og utbygging av Ågotnesanlegget.
Sartor Senter – flytting av kontorlokalet.
Oppfølging av ”Kommunedelplan for idrett og friluftsliv”, status fra Fjell
Kommune.

03/07/10

Økonomi.
Sende ny søknad om støtte til husleie til administrasjonen i Fjell kommune.
Fått tilskudd fra SR – Bank, midlene ikke kommet inn.
Fordeling av kulturmidler ikke fullført kommer i juni/juli.
Vedtekter for tilskudd til private idrettsanlegg må gjennomgåes og ta opp igjen
høsten 2010. Ta møte med leder i komité for drift.

04/07/10

IE/BT/JHH
JLK/BT

IE/BT/KS
AM/IE/JLK
AM/JLK
IE
JLK/HUM/B
T

Informasjon til/frå kommunen
Storhallsaken er utsatt i kommunestyret. Sak kommer trolig opp til høsten.

05/07/10

06/07/10

Generelt

FIR ønsker høring vedr. evt. endringer i eiendomsretten til private idrettsanlegg JLK/HUM
i Fjell kommune.
Innspill til program for AP i Fjell, må ha raskt svar på dette. Bør ta dette med de JLK/HUM
andre partiene også. Sak vedr. utstyr i kommunale idrettsanlegg må taes opp
etter sommerferien.
Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.
Alle
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 11.08 2010 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume,07.07-2010
Ivar Einarsen

