Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 14.10.2009
Tilstede fra styret:

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Jens L. Kvalsund - (JLK)
Kristine Lundekvam - (KSL)
Ivar Einarsen (IE) - meldt avbud
Pirabakaran Murugesu – (PM)
Greta Hovland Iden - (GHM)
Anders Mongstad - (AM)
Sak
01/10/09
02/10/09

03/10/09

04/10/09

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

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.
Post
o Leieavtale med Sartor Holding må avklares til neste møte.
o Søknad om støtte til husleie sendt Fjell kommune.
o Inngått avtale mellom Fjell idrettsråd og Norgesautomaten
o Mail sendt til alle idr.lag om å oppdatere mail og tlf.nr.
o Brev sendt Øygarden og Sund idrettsråd om felles møte mandag 26.
oktober 2009 frå kl 18:00-20:00 på Sartor.
Økonomi.
o Kulturmidlene er betalt ut til FIR.
o Ivar Einarsen skal få opprette bankkort på kontoen til Fjell Idrettsråd,
kontonr 36385045098.
Generelt
Dan presenterte og informerte om Sotra Sportsklubb sin status og planer
fremover før han informerte om initiativet til ”Samarbeid mellom
idrettslagene. Han ønsker at Idrettsrådet skal kalle sammen til et snarlig
fellesmøte for idrettslagene i Fjell der ”Samarbeid mellom idrettslagene”
må stå på dagsordenen.
o Handballkretsen presenterte hallsituasjonen i vår region. Kort sagt så skal
en kommune ha 1 handballflate pr 5000 innbyggere. Det vil gi ca 2
treningstimer pr lag pr veke. Fjell kommune har to flater, dvs at det mangler
2,5-3 flater, som tilsvarer en storhall med 3 flater. Kretsen vil fokusere på
situasjonen i Fjell. Kommunen er 1 av 3 prioriterte kommuner i Hordaland.
Håndballkretsen vil øve påtrykk på politikarane i FK og ønsker at FIR
støtter opp i denne prosessen.
o FIR invitert på møte i komité for drift i november.
o Gjennomgang av hjemmesiden på hvert møte.
o Lage til månedens lag og klubbene presentere seg selv på hjemmesidene.
o Møte med Idrettsrådene i Sund og Øygarden er satt opp mandag
26.10.2009. Kl18:00-20:00, i FIRs lokae på Sartor.
 Er det noen som vil bake ei kake til møtet ? Greta / Kristine ??
o

o Anleggsseminar onsdag 4. nov Thon Hotell Kokstad. Frist påmelding

Utføres av

JLK / HUM
JLK
IE
GHI
JLK

IE

JLK/ AM

JLK/IE
JLK / IE
IE / MR
Alle
JLK
Alle

05/10/09

30/10-09. Avklare på fellesmøtet 26/10 hvem som skal delta.
Aksjonsliste må alle følge opp mellom møtene.

Alle
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 04.11. 2009 kl 1800- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume 14/10-2009
Anders Mongstad
sekretær

