Fjell Idrettsråd
Rådhuset
5353 STRAUME
Referat fra Styremøte
Dato : 28.03.2007

Klokkeslett: 18.00 - 2000

Tilstede fra styret:
Jens L. Kvalsund - frafall
Sven Gjøen
Ivar Einarsen
Ann Toril Hagen
John Egil Sørensen
Anders Mongstad

Bjørn Terje Olsen
Asle Skålevik
Annlaug Trellevik gikk kl 1845
Fra kommunen:
Tor Harald Bringedal

Sak

Innhold

01/03/07

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent uten merknader

02/03/07

Godkjenning av møtereferat
Godkjente uten merknader.
Referatet fra årsmøtet vart gjennomgått:
Årsmøtet i FIR:
Må ta tak i del ting fra årsmøtet. Sjekke utsendelsesdatoer på
innkallinger. Mindre innslag på møtet fra andre lag og
organisasjoner. Bruke fullmaktskjemaer? på lagene for
delegatene. Har noen forslag til møtet, må dette sies fra om under
godkjenning av saksliste. Må sende ut mer informasjon om
idrettsrådet til medlemslagene.
Ta årsmøte først, avslutte dette og så sosialt med utdeling av
priser og presentasjoner.
Konstituering:
Leder: Jens
N. Leder/sekretær: Ivar
Økonomiansv: John Egil
Styremedlemmer: Annlaug, Asle,
Utdanning/kursansv.: Ann Toril

025/03/0
7

Varamedlemmer:
1. Anders Mongstad
2. Rune Bartnes
3. Bjørn Terje Olsen
4. Svein Gjøen,

03/04/07

Tenk gjennom oppgaver som må løses gjennom styret til
neste møte.
Post
Innkalling til møte med politisk arb.utvalg, tirsdag 240407 kl
1800 i komitesalen, vi møte alle som kan i møtet. Må ha møte på
dette torsdag 19 april kl 1800.
Evaluering av LAM: Gått gjennom
Søknad om ferdigstilling av anlegg fra Fjell Kommune: Fra
Midthordeland Indremisjon. Forskuttering gitt av fjell kommune,

Utføres
av

04/03/07

05/03/07

06/03/07

14/02/07

anlegg blir ferdigstilt i 2008.
Sotra Trav og hestesportsanlegg: Orientering fra Fjell
Kommune. Finansiering av anleggene.
Foldnes Il, krøllgrasanlegg, orientering om status for videre
arbeid. om utbetaling av midler i 2008. Forskuttering av lån til dette
tiltaket.
Brattholmen IL: Retting av medlemstall til NIF
Økonomi.
FIR sin økonomi er tilfredstillende. Blir lagt frem på hver
styremøte.
Da John Egil Sørensen, skal ha disposisjonrett på Fjell Idrettsråd
sine kontoer i Sparebanken Vest, han skal tilgang til nettbank osv.
Asle Skålevik skal taes bort fra disposisjonsretten. Knt nr
36385045098.
Kjøp av ny bærbar PC: Kjøp inntill kr 7000 vedtatt på årsmøte.
Sparebanken Vest: Med i fordelingsnøkkelen om midler til
allmennyttig formål.
Informasjon fra Fjell Kommune:
Tilskuddsordninger, søknadsfrister ikke kommet ut enda, 1 mai er
en mulig dato. Informasjon på hjemmesidene til Fjell Kommune,
og annonsert i avisene. Ca 3 veker før søknadsfirstene.
Skriver et brev til politikerne om saken om tilskuddsordninger,
legger ved vårt forslag til politikerne. Ber om kommentarer på
dette. Taes opp med politikerne i møte. THB sjekker opp i dette og
kommer med mail til oss på dette. Skal dette opp i komite for
finans.
Søknader fra Sartor S. Skyttarlag, vedr drift og vedlikehold. Vi tar
de med på søknaden for 2006.
Intern informasjon fra styret
Styrets oppgaver fremover: Taes på eget møte. Må sees i
samarbeid med handlingsplanen. Dette gjelder også
styreoppgaver.
Møterunder med idrettslagene på årsmøtene:
Gangen i årsmøtene er lite strukturert på medlemslagene, kurs i
dette fra HIK. Må ha i desember/januar.
Litt sosialt på noen møter, ymse kvalitet. Noen gode møter.
Prøve å få til 2 fellesarrangement/møter med idrettslagene i løpet
av året og møte på idrettslagene sine årsmøte.
Kickoff samling før valget ??? Sak på mai møte – idretts politisk
møte
Eventuelt.
Runde rundt bordet:
Komité vedr. tildelingsregler for halltid, må taes opp raskt.
Skaffe til veie regler fra sist handsamming. Innen utg april
Neste møte blir 19 april kl 1800 2007 vedr politisk møte.

Neste styremøte blir på kontoret onsdag 2. mai 2007 kl 1800..
For Fjell Idrettsråd
Ivar Einarsen
Sekretær

JLK/IE
THB
JES

ATH
JLK/JES
JES

AS/
ATH /IE

AKSJONSLISTE FOR FIR

Utføres innen Ansvarlig

Fordeling av oppgaver i styret
/stillingsinstruks.
Fordelingsnøkkel av treningstid for
idrettshallene.
Tildelingsregler for vedlikeholdsmidler
Utbetaling av LAM midler
Seminar/samling/idrettsråd for høsten
Langøy /Julebord
Møte med partigruppene i Fjell før
budsjettet, taes med komiteene i Fjell
Kommunene.
Fordelingsnøkkel på LAM midler må
utarbeides på nytt.
Åpen hall prosjekt Aktivitetsmidler til
åpen hall – fått 50 000,- Må sette ned
en gruppe å se på dette. Vi tar kontakt
med HIK og andre nabokommuner om
dette. Sak opp politisk om dette. Få
Ann Kristin Aas på dette
Idrettens dag i Fjell Kommune
Sette opp årshjul for idrettsrådet
Kriterier for idrettens hederspris
Idrettsstipend I Fjell kommune må
innarbeides
Utkast til skriv vedr oppmøte i hallene
og konsekvenser rundt dette.

feb - 2007

JLK/IE

Mars - 2007
Des - 2006
Nov 2006
Okt 2006

IE/ES/ATH/THB
AS
JLK/JES/KD
AS/BTO
JES/IE

Kontinuerlig

JLK

Reglement for fordeling av treningstid
på grasbanen på Ågotnes,
Logo utarbeides, pres. Presenteres på
årsmøte
Legge ut reglement for tildeling av
halltimer, baner med mer på
hjemmesidene våre
MOT- reglement skal utdeles til alle i
styret. T-skjorte må trykkes
Tor Harald sjekker om det finnes
oppstartstøtte til Nordre Fjell
Idrettskule. Underavdeling på
Nordre Fjell Allianse
Tor Harald sjekker opp hvordan
banen på Ågotnes skal bygges og
eierskapet for dette
Samarbeid med håndballklubber,
samle i felles lag. Når lag ikke kan
eksistere, slå sammen lag/klubber

Utført

Nov 2006
Nov 2006
Nov 2006
Des 2006,
komiteene

Des –2006
AS/BTO
Sak på årsm 07
Mars 2007
AT/AH/JLK

Mars 2007
Nov 2006
Jan 2007
Febr 2007

SG/AT
ATH
JES/JLK
JLK/AS/AT

Klart til
høsten 2007
April 2007
FEB2007

ES/JES

FEB2007

AS/ATH

SEPT 2007
Snarest

IE
IE

Des 2006

THB

Febr 2007

THB

Kontinuerlig

AS

THB/SG/AT

DES 2006
Jan 2007

