Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 12.08.2009
Klokkeslett: 18.00 - 2000
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund (JLK)
Bjørn Terje Olsen (BTO)
Kristine Lundekvam -(KSL)
Marianne Rasmussen (MR)
Ivar Einarsen (IE)
Annlaug Trellevik (AT)
Pina Bakaran – (PB)
Oddleiv Humlestøl (HUM)
Greta Hovland Iden - (GHM)
Fra kommunen: ingen
Anders Mongstad (AM) – meldt avbud
Sak
01/0809
02/08/09

03/08/09
04/08/09
05/08/09

Innhold

Utføres av

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Referatet godkjent, med merknad om at revidering av Lov for FIR var ikke tatt
med.
Post
Søknad om momsrefusjon. Sende ut info til lagene.
JLK
Info i forbindelse med grasrotandelen
Henstille til Fjell kommune i skriv om at det skal være røykfritt på alle
AM
idrettsanlegg i Fjell. Ta bort brusautomater og lignende i hallene og erstatte med
vannautomater. Send skriv til Fjell kommune om dette snarest.
Ikke ny post siden sist møte
Økonomi.
Kulturmidlene er ikke utbetalt til FIR pr i dag.
Søke Fjell Kommune om refusjon om husleie for 2008-2009.
JLK
Regler for tildeling av treningstider
Møte avholdt og fordeling gjort. Nytt møte til høsten der alle lag må sende inn
forslag.
Generelt
Revisjon av Lovnorm for FIR – Oddleiv har gått gjennom den og sett på den i
forhold til HIK sine kommentarer. Rettes på originalen. Skaff til veie den fra
HIK v/Heidi (prg 12 fotnote 11 og prg 16 avsnitt 1 siste linje.)
Regionalt møte, Fjell, Sund og Øygarden IR, utsatt til september.

IE / KSL

AM

FIR inviterer seg til å komme på møte i komité for drift i oktober.

06/08/09

Gjennomgang av hjemmesiden på hvert møte.
Lage til månedens lag og klubbene presentere seg selv på hjemmesidene.
Forslag om at vi beholder den gamle hjemmesiden. Fast tema på møtene. Legge MR / IE
inn referater, aktuell idrettsinformasjon, søknadsfrister m.m. Si opp den nye
avtalen.
Aksjonsliste må alle følge op innimellom møtene.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 02.09. 2009 kl 1800-ca
20.00 på kontoret til Idrettsrådet.

Alle

For Fjell Idrettsråd
Anders Mongstad, sekretær

