Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 10.11.2010
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
01/11/11

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

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.

Utføres av

Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.

02/11/11

03/11/11

04/11/11

Post
Fjell Kommune – Oversyn over treningstider i kommunale idrettshaller.
Fjell Kommune – Tilbakemelding på spm om økonomi, FIR får de
ekstra midlene som de hadde søkt om.
Fjell Kommune – Vedlikeholdsmidler, søknader om dette er kommet
inn fra 4 lag.
Fjell Kommune - Høring: planprogram for kommunedelplan for idrett
og fysisk aktivitet, må sendes til idrettslagene i kommunen.
Høringsfristen er satt til 12 desember 2010.
Fjell Kommune – høringsuttale fra Ungdommens kommunestyre om
den nye flerbrukshallen på Straume
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
møte.
Fjell Kommune – Idrettskretser sin manglende oppsett av tidsbruk i
forbindelse med seriespill. Vi må be kretsene samkjøre tidsbruken og
komme med tidsplanene gjennom hele sesongen.
Økonomi.
Fordeling av LAM midler er utført. Blir utbetalt innen kort tid.
FIR får de 15000,- som de hadde mistet på tildelingen av kulturmidler for
2010.
Økonomien til FIR er i hht budsjettet.
Fordeling vedlikeholdsmidler for private idrettsanlegg må utføres innen
20 november.
Informasjon til/frå kommunen
Bildøyhallen/Ågotneshallen – Utskifting av brus til ikke sukkerholdige
drikker. Røyking skal ikke foregå i nærheten av inngangene til haller og
gymsaler. Dette bør gjelde for både kommunale og private idrettsanlegg.
Dette jobber Fjell Kommune med.
Bjorøy Basketballklubb kan få treningstid i Knappskoghallen. Ledig
også i Ågotneshallen fredag etter kl 1900.
Utdeling av Idrettsstipend til Bjørn Luke og Berentine Eeg Nielsen
Utdeling av Elitestipend til Katrine Rye-Holmboe i motorcross.
Fjell Kommune - Overnatting på kommunale skuler. Idrettslag blir
nektet å bruke skuler til overnatting i Fjell Kommune. Blir møtet om
muligheter for dette i løpet av kort tid.

KSL/AM/
JHH

JHH/AM/
BTO

Fjell Kommune – ønske om 100% idrettskonsulent.
05/11/11

06/11/11

Generelt/Eventuelt:

Storhall Straume – Kalle inn brukere av haller til fellesmøte vedr bruk av
de kommunale idrettshallene. FIR må ta dette innen utg. november 2010. IE/KSL/BTO
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.
AM
Juletallerken for styret fredag 3 desember.
Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.
Alle
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 08.12. 2010 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume, 10.11.2010
Ivar Einarsen
Referent

