Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 22.06.2011
Klokkeslett: 19.00 – 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) ikkje til stades
Anita Heggholmen (AH)
Vara 4: Oddleiv Humlestøl
Anders Mongstad -(AM) Frafall
Fra kommunen: Odd B. Solsvik
Jan Helge Halleraker - (Jh2)
Fra UKS: Gro Elise Fardal – ikke innkalt
Sak
01/06/11

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.

Utføres av

Ingen merknader til møtereferat, innkalling og saksliste.
Informasjon om byggingen av hallen fra Dan i Sotra SPkl. Og informasjon om
hestesport fra Sotra Trav og Hestesport.

02/06/11

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
Klubbutvikling og sponsorutvikling i klubbene til høsten

03/06/11

Post:
Ikke noe post
Informasjon til/frå kommunen
Flerbrukshallen
Idrettshallen godkjent i kommunestyret 160611.
Idrettsrådet må komme med innspill til utforming i hallen, vedr merking,
gulv, lys og bruk av kontorlokale.

04/06/11

IE, JLK

Treningstider i hallene, klaging på fordeling av treningstider fra Sotra
Sportsklubb og Sotra Volleyballklubb. Mener det er feil på 1-2 timer i
fordelingen. Fjell Idrettsråd mener at tildeling skal stå som i dag, men det
blir en revidering av fordelingen i løpet av august-september, når
seriespill er kommet i gang. Sotra VBK får beholde den timen som var
oppsatt på møtet. Ny fordelingsnøkkel for treningstid når vi får ny hall i
2013.

05/06/11
06/06/11

Fjell Idrettsråd må gå gjennom bruk, fordeling av treningstider i hallene.
Det samme gjelder for vakthold og bruk av hallene.
Kartlegging og utforming av bruk av hallene og vakthold, må taes av de
som har jobbet med dette i FIR.
Økonomi.
I henhold til budsjett
Generelt/Eventuelt:
Fjell Kommune – overnatting på skole, nye retningslinjer.
Fjell Kommune – skoler åpner opp for utleie for trening alle dager i uken, der
skolene må gi melding om bruk og da må leietakerne flytte ut.
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 24.08.2011 kl 18.00- 20.00
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume, 22.06.2011
Jan Helge Halleraker
Referent

IE/KL/BT

