Møtereferat

org.nr : 920 613 683
Rådsmøte nr. 5 2018

Sted: : CNC Produkter, Leksvik
Tid: 26.11.2018 kl 19:00

Referent: Kine Larsen Kimo
Navn

Funksjon

Egil Hammer
Arvid Penna Steen
Berit Ramdal
Børge Rødsjø
Anders Grande
Håvard Fjeldvær
Torun Bakken
Tore Skånøy
Magni Iren Rabben
Morten Lillemo
Tove Irene Berge
Marthe Småvik
Arnar Utseth
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Tekst
Gjennomgang av siste møtereferat – 24.09.18
Referatet ble gjennomgått – ingen hadde noen
bemerkninger her.
Sak 2
LAM-midler –fordeling av midler
Egil har sjekket med kretsen. Viktig at vi følger
retningslinjene fra sentrale hold, men det er også viktig å
bruke skjønn. Forslaget til fordeling er gjennomgått og
godkjent. Pengene er snart på vei ut til klubbene.
Idrettsrådet anbefaler lagene å være nøye med
innrapportering til kretsen slik at tallene blir rett. Kretsen
ser på muligheten for å registrere aktivitet i tillegg til
medlemmer.
Sak 3
Kommunale aktivitetsmidler og idrettsstipend –
fordeling av midler
Forslaget til fordeling ligger vedlagt referatet. Fordelingen
ble enstemmig vedtatt.
Sak 4 1. Andre kommunale midler – orientering
2. Søkndane som har kommet inn har variert innhold og det
må en grundigere gjennomgang til før endelig fordeling.
Skjemaordningen og tilskuddspottene er nye for mange
derfor blir det nok litt justeringer i starten. F.eks. er det
flere lag som ikke har egne strømmålere på lysløypa slik at
klubbhuset også er med i fakturaene. Adm. må bruke en
del skjønn i år, for så å stille krav om installering av
strømmåler for at det skal bli mer rettferdig til neste år.
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Sak

Tekst
Søknadsskjemaene må også revideres slik at det blir mer
forståelig for de som søker.

Sak 5

Moderniseringsprosjektet
Henviser til e-post sendt dere rundt dette 31.10.2018, vi
har frist til å komme med høringskommentarer
30.11.2018.
Det at over 200 personer fra hele landet har deltatt i
workshops og innspillsmøter gjør at idrettsrådet har tillitt til
det arbeidet som er lagt ned og at det er tilstrekkelig.
Velger derfor å ikke sende inn
Årshjul for idrettsrådet
Kommunen har lagt inn alle kommunale frister i et årshjul
for idretten. Denne er lagt ut på kommunens hjemmeside
under fanen til Indre Fosen idrettsråd.
Opprette egen side for idrettsrådet på kommunens
hjemmeside
Kommunen har opprettet en egen side for idrettsrådet på
kommunens hjemmeside. Her ligger opplysninger om
idrettsrådets styre, leders kontaktnummer og årshjul for
idretten.
Mal for årsberetning og regnskap
Her har det kommet inn innspill fra IKT-avdelingen i
kommunen om det burde være en felles mal?
Kulturkontoret har vurdert behovet ut fra sitt ståsted og
synes at praksisen med å sende inn årsberetning, protokoll
og regnskap slik de har det i lagene fungerer greit. Dette
scannes inn og lagres på kommunens arkiv for ettertiden. I
tillegg gir årsmeldinga et godt bilde på lagets aktivitet selv
om det er stor variasjon.
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Sak 9

Eventuelt
- Egil sendt et brev til kulturutvalget kvelden før møtet
den 13.11.2018 hvor han ønsket svar på begge
punktene i brevet. Venter på svar fra kommunen.

Neste møte 04. Februar kl. 17.30. Sted: Vanvikanhallen.
www.rissair.nif.no
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