Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 10.03.2010
Tilstede fra styret:

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Jens L. Kvalsund - (JLK) – meldt avbud
Kristine Lundekvam - (KSL)
Ivar Einarsen - (IE)
Pirabakaran Murugesu – (PM) – ikke møtt
Greta Hovland Iden - (GHI) – meldt avbud
Anders Mongstad -(AM)
Sak
01/02/10
02/02/10

Bjørn Terje Olsen - (BTO) –
Marianne Rasmussen - (MR) –
Annlaug Trellevik - (AT) – meldt avbud
Oddleiv Humlestøl - (HUM) –
Fra kommunen: Odd Bjarne Solsvik

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.
Post
Vedlikeholdsmidlene er fordelt av Servicetorget. FIR godkjenner
fordelinga for 2009 av utgiftene for 2008.
Idrettsrådet utarbeider forslag til ”nye retningslinjer for tildeling av
”drifts og vedlikeholdsmidler” til neste møte 7/4-10.
Sak om ”Sponsorsamarbeid for toppidrettsutøvere fra Fjell kommune”
skal opp pånytt i møte i ”Komité for drift”.
FIR melder på 4 personer til HIK sitt ordinære ting 17. april.
Kontakte HIK om mal for ”Planlegging av egne idr.anlegg”
Oddleiv Humlestøl valg som ny representant til komité for ”Frivilligprisen”.
Fordelinga av treningstidene på uteanlegga er ferdig og partane vart
enige.
Reglement for fordeling av treningstid i kommunale hallar og gymsalar
er ferdig og godkjend av idrettslaga. Saka skal handsamast politisk i
april.

03/02/10

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”.

04/02/10

Generelt

Utføres av

IE

o Gjennomgang av heimesida på kvart møte. Oppdatert pr 030210.
o Fordeling av sakene til årsmøtet: Sekretær (forslag): Ivar Einarsen,
Reknskap: Ivar Einarsen, Årsmelding: Jens Kvalsund, Handlingsplan: JLK
Oddleiv Humlestøl, Idrettens hederpris: Jens Kvalsund, Møteleder
(forslag): Asle Skålevik. Representant frå HIK, Johnsen.
05/02/10

Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.

Alle
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 7.04. 2010 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet. Årsmøtesaker skal taes opp.

Straume 10/03-2010
Anders Mongstad/Ivar Einarsen
sekretær

