Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte på Sartor Senter
Dato : 24.08.2011
Klokkeslett: 18.00 – 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) - frafall
Vara 4: Oddleiv Humlestøl – ikke til stades
Anders Mongstad - (AM)
Fra kommunen: Odd B. Solsvik - frafall
Jan Helge Halleraker - (Jh2) - frafall
Fra UKS: Gro Elise Fardal – ikke innkalt
Sak
01/08/11

Innhold
Godkjenning av møtereferat, innkalling og saksliste.
Ingen merknader til møtereferat og saksliste. Husk påminning av innkalling til
alle møter. Oppfølging av de som ikke får mailer og innkallinger til møter.

02/08/11
03/08/11

04/08/11

05/08/11
06/08/11

Arbeid under utførelse/aksjonsliste:
Post:
Nest Sotra United – fordeling av treningtider, klage på når de har fått
treningtider. FIR har sendt mail til Fjell Kommune om dette.
NFIL – Mail vedr vakthold i Ågotneshallen
Fjell Kommune – merking i ny hall, det må kalles inn til nytt møte vedr
merking av hallene, hvilke idretter som skal merkes for i hver hall. Nytt
møte høsten 2011. Alle idretter må komme opp med sine ønsker og
krav, iht. til særkretser/forbund..
NFIL – Logg over bruk av treningstider, viser at det er lite bruk av
treningstider for enkelte lag. Dette må gjennomgåes etter 1. oktober og
revideres av treningstider i de kommunale hallene. FIR vil kalle inn til et
justeringsmøte for treningstider for hallene.
NFH – Klage på tildelt treningstider, klubben ønsker timer som er tatt
bort om torsdag tilbake. FIR vil ta en gjennomgang av bruk av hallene
pr 1 oktober og ta en justering av treningstider.
HIK – Idrettsrådsamling – VI kan være med på dagen på denne
samlingen, mer informasjon kommer senere. Dersom du ønsker, gi
tilbakemeldig på mail.
Informasjon til/frå kommunen
Intet nytt for kommunen….
Tilsyns i haller og gymsaler, vi må finne en god løsning for dette.
Lagene sammen med kommunen må lage like regler for tilsyn og
vakthold på skolene. FIR kaller inn til møte, sammen med Fjell
kommune. Odd Bjarne innkaller til møte med vaktansvaret i klubbene
og sammen med Idrettsrådet.
Økonomi.
I henhold til budsjett
LAM Midler blir fordelt så snart som mulig, sum for Fjell er 911.954,-
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Generelt/Eventuelt:
Driftsmodell for Straume Arena/andre haller i Fjell kommune må utgreies ut
fra modeller som Fjell kommune setter opp. Fjell Kommune bør ta kontakt
STYRET
med folk som har oversikt hvilke driftsmodeller som en bør ta og muligheter.
Her bør kommunen sine advokater som kan hjelpe oss iht. skatte og moms
regler. FIR blir med i denne utgreiingen.
Innspill til saker som skal jobbes med høst 2011 må en tenke gjennom til møtet
Neste styremøte blir på kontoret onsdag 14.09.2011 kl 18.00- 19.30
på kontoret til Idrettsrådet.

Straume, 24.08.2011
Ivar Einarsen
Referent

