Møtereferat

Rådsmøte nr. 3 2018

org.nr : 920 613 683
Sted: møterommet Blåheia, Indre Fosen rådhus
Tid: 24.09.2018 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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Varamedlem
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X
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X
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Tekst
Gjennomgang av siste møtereferat – 19.03.18
Referatet ble gjennomgått – ingen hadde noen
bemerkninger her.
Referatsaker
• Vi deltok på det første ordinære årsmøte til
kretstinget den 5.mai. Ingen spesielle saker. Lite
oppmøte – kan kanskje ha noe med sakene å gjøre.
• Egil orienterte på kulturutvalgets møte den
28.august. Hva er et idrettsråd og hvilke oppgaver
har vi. Er pr. dato 22 medlemslag i idrettsrådet med
totalt 4715 medlemmer hvorav 1849 av disse er
barn og unge fra 6-19 år.
• Driftstilskudd fra kretsen – her kom vi dårlig ut i
sammenslåingsprosessen. Vi får nå kr. 5 930 kontra
kr. 7 448 før sammenslåingen.
• I desembermøtet ble bingopotten til Sør-Trøndelag
idrettskrets fordelt før sammenslåingen hvorav Rissa
fikk kr. 59587. Kr. 50 142 utbetales nå ut fra
modellen med aktivitetsmidler og kr. 9 715 beholdes
i et idrettsfond.
• Kandidat til årets ildsjel fra Indre Fosen ble Kristoffer
Fjeldvær og deles ut på Idrettens hederskveld 19.
oktober.
• Vi er nå registrert i Brønnøysundregisteret.
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Ansvar

Frist

Sak
Sak 3

Sak 4

Sak 5

Sak 6

Sak 7
Sak 8

Tekst
Søknadsskjema til kommunale aktivitetsmidler –
gjennomgang for å sikre at skjemaet er optimalt for
dere som søkere og behandlere av søknadene
Kine Larsen Kimo viste fram forslag til skjema hvor styret
gikk gjennom punkt for punkt og kom med rettelser.
Skjemaet legges ut på kommunens hjemmeside så snart vi
har fått redigert inn rettelsene fra idrettsrådet.
LAM-midler: forslag til fordeling
Tallene hentes ut fra SportsAdmin – her sliter vi da
medlemstallene for Rissa og Leksvik er tatt ut av systemet
og erstattet med Indre Fosen. Når da dette er
medlemstallene fra lagene for 2017 så står Indre Fosen i
«ERROR». Avventer hjelp fra idrettsforbundet for å få ut
disse tallene.
Nytt av i år er at det er med et regneark for tildelingen.
Kriterier for tildeling ble fastsatt på årsmøte.
Utbetalingen skjer direkte til laget via SportsAdmin.
Vi får kr. 744 794 til fordeling.
Lage mal for årsberetning og regnskap
Utformingen av de dokumentene som lagene våre leverer i
dag i forbindelse med årsmøte er svært variert. Kommunen
ønsker derfor en enklere rapportering av lagenes
årsberetning og regnskap i tillegg til lagenes egne
dokumenter. Kommunen sjekker ut mal for årsberetning og
regnskap som ligger ut på idrettsforbundet sine sider og
presenterer dette i neste idrettsrådsmøte.
Opprette egen side for idrettsrådet på kommunens
hjemmeside
Kommunen ønsker å opprette en egen side for idrettsrådet
på kommunens hjemmeside, det være seg en ny side i
kommunens eget design eller via Norges idrettsforbund
sine sider.
Forslag om å utarbeide et årshjul for rådet
Kommunen setter opp forslag til årshjul og presenterer
dette i neste møte. Styret jobber da inn sine datoer.
Eventuelt
Ingen saker.
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