Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 15.09.2011
Klokkeslett: 20.00 – 22.00
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - (JLK)
Vara 1: Bjørn Terje Olsen - (BTO)
Ivar Einarsen - (IE)
Vara 2: Gunn Børnes (GB) ikkje til stades
Kristine Lundekvam - (KSL)
Vara 3: Norunn Skomsvold (NoS)
Anita Heggholmen (AH)
Vara 4: Oddleiv Humlestøl
Anders Mongstad - (AM)
Fra kommunen: Odd B. Solsvik
Jan Helge Halleraker - (Jh2) - frafall
Fra UKS: Gro Elise Fardal – ikke innkalt
Sak
01/09/11

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Ingen merknader til møtereferat og saksliste. Husk påminning av innkalling til
alle møter.

02/09/11
03/09/11

04/09/11
05/09/11

06/09/11

Utføres av
JLK

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
Post:
NFIL – Fordeling av treningstider i hallen, kommentarer og
tilbakemeldinger og diskusjoner. Arbeidsgruppen vedr fordeling av
treningstider i hallene, må gjennomgåes og få inn tall fra kretsene,
handball, basket og volleyball. Nytt møte neste uke i gruppen og den
sender ut svar til berørte klubber. Ny gjennomgang og oppsett fra
oktober, etter høstferien.
Idrettplanen 2012-2018:
FIR har sendt innspill om denne planen til Fjell kommune.
FIR ønsker å presentere seg i de ulike komiteene og for de nye
kommunestyre i Fjell.
Fjell Kommune – v/Vidar Arnesen (komiteleder i Drift), ønsket møte
vedr Paintball i Fjell kommune. Grenda paintball blir satt ut fra sin bane
på Våge fra 010112. De ønsker å bruke bane2 på Bildøybanen til
paintball. FIR ønsker å kartlegge bruken og ber om tilbakemelding på
bruken av banen. Så må Fjell kommune se om denne banen kan brukes ODD BJ
til paintball. FIR utarbeider et skriv og sender til NIF om ønske at
paintball skal bli medlem i NIF. Jens lager et skriv til kommunen om at
vi ser positivt på bruk av banen til paintball dersom banen ikke er brukt
til fotball.
SOTRA SP.KL – Justering av treningstider for gymsaler skal skje innen
1 okt. Vi må få klarere retningslinjer for tildeling av timer, og at søker
må se til at en bruker timer som er fordelt. FIR melder tilbake til Siv og
Fjell kommune.
Informasjon til/frå kommunen
Sak på neste styremøte
Økonomi.
FIR sender ut skriv til Fjell kommune om at vi trenger midlere til leie av
JLK
kontoret og drift av Fjell Idrettsråd.
AH/IE
FIR må ha en gjennomgang av økonomien sin og sende skriv til Fjell
kommune om den økonomiske situasjonen til lag og organisasjoner i
Fjell. Må sette opp regnskap for drift FIR.
LAM Midler blir fordelt så snart som mulig, sum for Fjell er 911.954,Generelt/Eventuelt:
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 05.10.2011 kl 18.00-20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume, 15.09.2011
Ivar Einarsen, referent

