Møtereferat

Rådsmøte nr. 1 2018

Sted: Rissa rådhus, møterom Storsalen
Tid: 14.02.2018

Referent: Kine Larsen Kimo
Navn

Funksjon

Egil Hammer
Arvid Penna Steen
Geir Landsem
Børge Rødsjø
Anders Grande
Håvard Fjeldvær
Torun Bakken
Tore Skånøy
Magni Iren Rabben
Morten Lillemo
Tove Irene Berge
Arnt Harald Aaslund
Geir Ole Gjølgali

Leder
Nestleder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem/kasserer
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem
Varamedlem
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X
X
X
X
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X
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Sak
Sak 1

Tekst
Konstituering av rådet i Indre Fosen Idrettsråd
Leder og nestleder pluss revisor og valgkomité ble valgt
under det ekstraordinære årsmøtet.
Kasserer: Tore Skånøy – enstemmig valgt.

Sak 2

Eierstrategien for idrett og fysisk aktivitet i Indre
Fosen kommune
Idrettsrådet vurderer å lage en høringsuttalelse innen
høringsfristen som er satt til 21.mars.
Innspill fra rådsmedlemmene sendes pr. epost til leder og
nestleder.

Sak 3

Avtaler med lag og foreninger i Indre Fosen
kommune - idrettsanlegg
Saken har vært behandlet og vedtatt i kulturutvalget sitt
møte den 23.januar 2017. Denne saken er en ren
orienteringssak for idrettsrådet.

Sak 4

Utjevningspotten fra Indre Fosen kommune
Kine orienterte i forhold til utfordringen som ble gitt
administrasjonen i budsjettmøtet før jul. I korte trekk så
har summen pr. hode i Rissa og Leksvik vært svært så lik.
Ulikheten ligger i at Leksvik har satset på korps og Rissa
har satset på idrett. Dersom man skal opp på «høyeste»
nivå for alle må vi øke budsjettet med litt over 1mill.
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Ansvar

Frist

EH og
APS

Sak

Tekst
Administrasjonen har ikke lykkes å finne disse midlene.
Kulturadministrasjonen jobber derfor for å finne en løsning
innenfor gitte budsjettramme for 2018.

Sak 5

Avtale mellom Indre Fosen kommune og Indre Fosen
idrettsråd
Rådet har gitt leder mandat til å flikke litt på avtalen for å
spisse den litt og gjøre det mer håndfast.

Sak 6

Lov for IFIR
Den ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet og
oversendt kretsen. Har mottatt e-post fra Ivan Leraand om
at loven er godkjent.

Sak 7

Økonomi
Saldo på kontoen i Sparebanken SMN1: kr. 28.620,64

Ansvar

I forbindelse med at idrettskretsene ble slått sammen, ble
det på Sør-Trøndelag Idrettskrets sitt ekstraordinære
kretsting rett før jul besluttet at mesteparten av
fondssummen fra salget av Idrettsbingo AS skulle
tilbakeføres til særkretsene samt til idrettsrådene i
kommunene. Dette skal brukes til aktivitetsfremmende
tiltak eller kompetansetiltak i gamle Sør-Trøndelag
idrettskrets. Rissa Idrettsråd fikk kr. 59.587 til fordeling.
Vel 50.000 fordeles på lagene etter samme
fordelingsnøkkel som de kommunale aktivitetsmidlene ble
fordelt etter høsten 2017.
Kr. 9.700 settes av i et utdanningsfond i det nye Indre
Fosen idrettsråd.
Sak 8

Møteplan 2018 (når og hvor)
Rådsmøte: 21.mars kl. 18.30, møterom kommunesalen,
Leksvik.
Årsmøte: siste del av april, forslag på 18.april kl. 19 på
kantina i LIV-bygget, Vanvikan (må gjennomføres innen
31.juni)

Sak 9

Årsmøte
18.april kl. 19, LIV-bygget, Vanvikan.

Sak 10

Utsendinger til årsmøte i Trøndelag idrettskrets
Enten blir det 2 eller så blir det 3 representanter vi kan
stille med – har ikke fått avklart dette ennå, men antar at
vi i henhold til innkalling kan sende 3.
Egil Hammer, Arvid Penna Steen og Tove Irene Berge (vara
Magni Iren og Håvard Fjeldvær).

Sak 11

Eventuelt
Strategisk plan 2018-2020 – Trøndelag idrettskrets.
Idrettsrådet vurderer å lage en høringsuttalelse innen
høringsfristen som er satt til 2.mars.

EH og
APS

Frist

Sak

Tekst
Innspill fra rådsmedlemmene sendes pr. epost til leder og
nestleder.
Veileder for behandling av personopplysninger og
informasjonssikkerhet i idretten – Idrettslagene i Indre
Fosen bør kanskje ha en plan for hvordan vi håndterer
dette – kanskje via felles retningslinjer?
Hvordan kan vi i idrettsrådet bistå i dette arbeidet? Bør vi
ha et sett rutiner for alle? Eller holder det med en
påminnelse med jevne mellomrom?
Nb! Registrering av Indre Fosen Idrettsråd i
Brønnøysundregisteret
Korriger info/opplysninger opp mot idrettsforbund.

www.rissair.nif.no

Ansvar
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