Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 15.04.2009
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 – meldt forfall (PB)
Oddleiv Humlestøl (HUM)
Greta Iden - meldt forfall (GM)
Fra kommunen: ingen
Anders Mongstad (AM)
Sak

Innhold

01/04/09

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent med følgende merknader:
Ingen saksliste

02/04/09

Godkjenning av møtereferat
Årsmøtereferatet gjennomgått og redigert.
Post

03/04/09

Utføres
av

Oddleiv og Annlaug deltar på spelemiddelseminar 23/4 på Fjell Rådhus

Bilder fra utdelingen av hedersprisen må legges ut på vår hjemmeside.
Aksjonsliste
Sjekke opp husleie, Oddleiv følger opp
Veileder Rein Idrett mottatt fra HIK
Søknad Sartor Holding om å få en del av overskuddet (10%) av overskuddet
Må søkes om lotteriløyve for å komme med i diskusjonen..

04/04/09

Økonomi.
Sende søknad til Fjell kommune om refusjon for leie av lokaler på Sartor
Anders har sendt søknad om allmenyttige midler hos SR-bank

05/04/09

Regler for tildeling av treningstider
Utsending av eksisterende regler til samtlige idrettslag med ønske om konkret
tilbakemelding på endringer. Eventuelle endringer vil sendes politikere for
vurdering og kan tidligst tre i kraft 2010.
Eget møte for gjennomgang av innkomne forslag.

06/04/09

Generelle saker

JLK

IE

IE / KSL

Oddleiv har fått fått tak i ny lovnorm

HUM

Bedriftsidrettslag må innkalles

AT / AM

Knappskoghallen vil i år komme med under tildelinger av treningstider
Handlingsplanen må gjennomgås til neste møte

07/04/09

Årsmøte i IL Øygard 21/4 der navneendring er på agendaen
BTO
Kristine – medlemsregistreringen rundt om hos lagene – N3-Sport – mye feil i
medlemsregistrene pga programmet. Sak i møte med idrettslagene.
Ta det opp med HIK.
KSL
HIK –kurs for de som er nye i idrettsrådene (Ann Kristin Aas)
Retningslinjer for tilskuddsordning
Fjell kommune bør ha en link til idrettsrådet på sin hjemmeside og mailadresse
der en søker om tilskudd.
Hjemmeside må oppdateres. Marianne hjelper Ivar slik at vi får på plass den nye
hjemmesiden.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 6/5 2009 kl 1800-2000 på
kontoret til Idrettsrådet.

For Fjell Idrettsråd
Anders Mongstad, sekretær

