Møtereferat

org.nr : 920 613 683
Rådsmøte nr. 1 2019

Sted: : Møterom 2.etg Vanvikanhallen, Vanvikan
Tid: 04.02.2019 kl 17:30

Referent: Ingunn Rokseth
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

Leder
Nestleder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem/kasserer
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem
Varamedlem

Sak
Sak 1

Innkalt
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Tekst
Gjennomgang av siste møtereferat – 24.09.18
Husk å legge ut referatene i fra styremøtene på
hjemmesida til kommunen.

Sak 2

Møtt
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Ansvar
Egil

Frist

Ingunn

Forberedelse årsmøtet i april
Må avholdes innen 30. juni. Idrettslagene må ha hatt
årsmøte innen 31. mars.
Dato: Torsdag 9. mai, kl. 1830, Mælan skole.
Morten ordner med leie av skolen og bestiller mat. Snitter
til 50 pers.

Referat til

Morten

Vanlige årsmøtesaker + fordeling og kriterier av LAMmidler. Valg av utsendinger til årsmøte i Rissahallen og
Trøndelag idrettskrets.
Invitere idrettskretsen.
Invitere noen av de talentene som fikk stipend.
Tore ordner regnskap og sørger for revisjon.

Tore

Valgkomiteen må settes i gang. Jens Ola Nyheim er leder.

Egil

Sak

Tekst
Legges ikke opp som sak å redusere antall medlemmer i
rådet, men drøftes på årsmøtet.

Sak 3

Utsendinger til årsmøte i Rissahallen

Ansvar

Årsmøte er mandag 18. mars.
2 personer i fra Idrettsrådet –
Torun Bakken, vara Morten Lillemo
Magni Iren Rabben, vara Tore Skånøy.
Sak 4

Utsendinger til ledermøte i Trøndelag idrettskrets
27.04 kl. 1030, Scandic Hell.
Arvid Penna Steen og Tore Skånøy deltar.

Sak 5

Gratis halleie – oppfordring fra Håndballregion Nord
Ønsker arenaer hvor det er gratis å trene. Flere eksempler
i Trøndelag hvor kommunene har gått inn for gratis hallleie.

Sak 6

Håndballregion Nord ønsker tilbakemelding fra IFIR om det
pågår dialog med kommunen om dette. Vi svarer opp til
håndballregionen.

Egil

Innspill til politiske partier om gratis hall-leie lokalt. Viktig
med faktatall i grunn. Oversikt over timer sendes til Håvard
og Egil. Tas med som drøftingssak på årsmøte.

Ingunn/
Håvard/
Egil

Norsk langtidsplan for norsk idrett – Høringsnotat
2019-2023 – Idrettsglede for alle
Tas til etterretning.
Høringsnotatet ligger vedlagt.

Sak 7

Orienteringssaker
a) Orientering fra kommunen
Kulturplan gjenopptas.
- Har 3 delemner der idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv er en av de. Planprogrammet lagt til høring
i mars. Plana skal helst være ferdig til desember/jan.
- Ønske om å følge minstekrav til plan, så det ikke blir
for omfattende, men må inneha: mål, kort og
langsiktige behov for anlegg og aktivitet,
handlingsprogram, uprioritert liste over langsiktige
behov for anlegg
- Denne delen kommer til å ha en faktadel der
aktivitet og anleggssituasjon i kommunen beskrives,
gjerne med tabeller der det er mulig.
- I tillegg ønskes det å ha en anleggspolitisk plan

Frist

Sak

Tekst
Idrettsrådet støtter seg til dette og involveres etter hvert.
b) Moderniseringssakern i norsk idrett
Idrettskretsen har blitt større etter sammenslåingern. Mulig
idrettsrådene får flere regionale oppgaver i framtida.
Notatet fra idrettskretsen tas til orientering.
c) Svar fra Kulturutvalget på brevet vi sendte
Rådet tar svaret fra Kulturutvalget ved kultursjefen til
orientering og håper på forbedring til neste års behandling.
Svarbrevet ligger vedlagt.
d) SvarUT- tjenesten
SvarUT- tjenesten brukes mer og mer og idrettsrådet kan
mest sannsynlig benytte seg av muligheten via
kommunens avtale. Denne tjenesten kan benyttes ved
utsendelse av brev og annen informasjon til lag og
foreninger som er medlemmer i idrettsrådet. Fordelen med
SvarUT er at denne kommunikasjonen da havner i AltInn
på organisasjonsnummeret til laget – dette gjør at laget
har historikken på denne kommunikasjonen uavhengig av
hvem som sitter som leder eller kontaktperson for laget. I
dag sendes denne informasjonen på epost til
leder/kontaktperson og ved bytte kan da dette medføre at
laget ikke har med seg historikken videre til de nye
personene. Kan vurderes etter hvert, har nok kommet for å
bli.

Sak 8

Eventuelt
- Ingen saker

www.rissair.nif.no

Ansvar

Frist

