Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 08.12.2010
Tilstede fra styret:

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Jens L. Kvalsund - (JLK)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Ivar Einarsen - (IE)
Pirabakaran Murugesu – (PM) ikke meldt avbud
Greta Hovland Iden - (GHI) - avbud

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

Anders Mongstad -(AM)
Sak
01/12/12

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.

Utføres av

Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.

02/12/12

03/12/12

04/12/12

Post
Fjell Kommune - Høring: planprogram for kommunedelplan for idrett
og fysisk aktivitet, må sendes til idrettslagene i kommunen.
Høringsfristen er satt til 12 desember 2010. FIR melder inn: Det er satt
ned en prosjektgruppe der FIR har med 2 representanter, fra FIR møter
Oddleiv Humlestøl og Kristine Lundekvam, med vara Greta Iden og Jan
Helge Halleraker.
Fjell Kommune – informasjon om bruk av gymsaler ved skoler i Fjell.
Vi må sende et skriv til eiendomsjefen og gi melding om at FIR mener at
gymsalene ikke må stå tomme, men kan brukes til andre
idrettslag/organisasjoner som ønsker treningstider. Innstilling til neste
KSL/JHH/A
M
møte.
Fjell Kommune - Vi samlar inn statistikk og data, og førebur
drøftingsgrunnlaget til arbeidsmøta knytt til ny idrettsplan. Det er iden
anledning viktig å få en oversikt over kva behov og prioriteringar
idrettsrådet og deira medlemsorganisasjonar, har på området anlegg for IE
idrett og fysisk aktivitet. Nokre idrettslag har gjennom det siste året
vendt seg direkte til kommunen med sine behov, men det er viktig at
dette går gjennom idrettsrådet. Vi må sende mail til alle medlemslagene
og få innspill til planen. Frist: Innen utg av 2010.
NIF FRIIDRETT – Spm om ny idrettshall til FIR
Sotra Turn og IL – Innspill vedr turnkasse/basishall – taes med i den nye
planen som skal utarbeides i 2011.
Fjell Kommune – Ønske om bruk av ekstramillion til barn og ungdom i
Fjell Kommune. Sendt skriv til Fjell Kommune om dette.
FIR – Tildeling av vedlikeholdsmidler er tildelt og sendt inn til Fjell
Kommune.
Økonomi.
Økonomien til FIR er i hht budsjettet. (Ikke fått det 15000 som vi ventet
på)
Informasjon til/frå kommunen
Siden Odd Bjarne ikke var til stede, ingen saker fra Fjell Kommune.

05/12/12

06/12/12

Generelt/Eventuelt:

Storhall Straume – Kalle inn brukere av haller til fellesmøte vedr bruk av
de kommunale idrettshallene. FIR må ta dette innen midten av januar
2011. Møtedato 12 januar 2011.
Arkitekt er valgt til prosjektet. Gruppen jobber aktivt med
funksjonsbeskrivelse av hallen. FIR blir holdt oppdatert underveis i
arbeidet med gruppen. Jens følger dette opp og holder FIR informert
fortløpende.
Grottvika IL bruke treningstid til fotball, fra 2000 til 2200. FIR ønsker at
de skal trene kun fra 2030 – 2200. Fjell kommune må ordne opp i dette.
Nytt møte med idrettsrådene i Fjell, Sund, Øygarden på vårt møte den 5
januar 2011.
Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 05.01. 2011 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume, 10.12.2010
Ivar Einarsen
Referent
Huskeliste:
Logokonkurranse om FIR logo. Premie kr 500,- Jury: Jens og Bjørn Terje
Oppdatering av hjemmesiden må følges opp
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