Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 20.08.2008
Klokkeslett: 18.00 - 2000
Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund
Bjørn Terje Olsen – meldt forfall
Kristine Lundekvam
Asle Skålevik
Ivar Einarsen
Annlaug Trellevik
Hilde Halvorsen meld forfall
Oddleiv Humlestøl meldt forfall
John Egil Sørensen
Fra kommunen:
Anders Mongstad
Ingen kommet idag
Sak

Innhold

01/08/08

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent merknader
Godkjenning av møtereferat
Referat er godkjent med små merknader
Post
Fjell Kommune, Ønsker ikke at FIR skal bruke logoen til kommunen i
sine logoer
HIK – info om Kickoff til medlemslagene
Fjell Kommune – tildeling av treningstid i Knappskoghallen med
søknadsfrist 20 august. Lag oppfores til å søke tid.
Fjell Kommune – tildeling av treningstid i gymsaler der inneidrettene
har første prioritet og uteidretter tar ledig tid som gjenstår. Dette pga
motsatte sesonger med spill, der inneidretten har kamper/turneringer om
vinteren og uteidrettene har sesongen om sommeren.
HIK – Utviklingstiltak med HIK om rammeprogram må utarbeides, vi
skal sende inn en 1 representanter til programkomite. Anders møter fra
FIR.
Fjell Kommune – møte vedr Fjell Kommune vedr tildelinger,
retningslinjer osv. VI må jobbe videre med dette og gå inn i komiteer og
ha møter med de. Arbeidet må startes umiddelbart og gjennomføres i høst
2008. FIR savner gode retningslinjer og tildelingsregler på kommunale
anlegg.
Økonomi.
Økonomien er tilfredstillende.

02/08/08
03/08/08

04/08/08
05/08/08

Informasjon fra Fjell Kommune:
Ingen informasjon fra kommunen på dette møtet.

06/08/08

Intern informasjon fra styret
Vest Næringsråd – Sotrakonferanse 16 september, Jens og John
Egil representere FIR. Viktig fora å være i

08/10/08

Eventuelt.
Arbeidsgruppe til neste møtet, Jens og John Egil
Sjekk dine saker fra tidligere møter ta opp de punktene som er satt
opp.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 03 september 2008 kl
1800.
For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen, sekretær
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