Referat styremøte 07.11.2016 – Møterommet Spjelkavik Idrettshall
klokken 19.00
Tilstede: Lars Fugledal, Harald Nøstdahl, Øistein Bjørkavåg og Geir Nilsen
Ikke tilstede: Kari Langva, Harald Eidsaa, Line Seter, Monica Sperre og Stig Kleive.
Møtet er lovlig satt, da over 50% av styret var tilstede( Harald N vara).
32 – 2016/17 Protokollunderskriving som mangler fra tidligere møter.
Utsatt da Kari på kort varsel ga beskjed at hun måtte melde forfall

33 – 2016/17 Bystyresak 092-2016 – Spørsmål om bruk av spillemidler til forskuttering –
Orientering protokollering.
Øistein orienterte. Styrets uttalelse følger vedlagt.

34 – 2016/17 Behandle søknader til toppidrettsstipend (søknadene vedlagt).
Det var kommet inn 2 søknader. En fra Sigrid Kleive, ÅFIK og en fra Victoria Blomvik
Fivelstad, Spjelkavik Drillklubb. Styret besluttet å tildele Sigrid Kleive kr. 5000,. Den
andre søknaden ble ikke vurdert, da den etter styrets oppfatning ikke faller inn
under idrett, men kultur.
35 – 2016/17 Sak angående tilskuddsportalen ( Info vedlagt).
Saken ble tatt opp i styret fordi det kom en henvendelse fra Blindheim IL i saken.
Idrettsrådet for sin del kan ikke bidra økonomisk til dette prosjektet og Ålesund
kommune får for egen del vurdere om dette er et «tilbud» de vil gå inn for. Til
orientering er Giske kommune med på opplegget. Idrettsrådet tar infoen til
orientering.

36 – 2016/17 Fordele oppgaver vedrørende oppfølging av LA`midler (Oversikt vedlagt).
Det ble vedtatt å følge opp LAM tilskuddene utover hodetilskuddene. Vedlagt følger
oppgaver til det enkelte styremedlem med frist for gjennomføring
37 – 2016/17 Workshop 30 november angående KDP for idrett og fysisk aktivitet. – sett
av dato!

Det er svært ønskelig at flest mulig styremedlemmer stiller opp denne kvelden! Dere
melder dere på til Ålesund kommune til Jens Arne Gjørsvik eller Idar Rotnes – Les
mailen tilsendt tidligere med mail adresser etc. Påmeldingsfrist 23.11.16. Send SMS
til Øistein Bjørkavåg om at påmelding er foretatt.
38 – 2016/17 Status hjemmeside – Er oppgaver utført ?
Kari MÅ sørge for at referatene(dette også) er gjort klart til underskrift til
desembermøtet. Lars og undertegnede har for lenge siden oversendt pdfer som
skal inn på hjemmesiden. Dette må være på plass til neste møte!!!

39 – 2016/17 Bestemme når og hvor vi skal ha juleavslutning.
Det ble bestemt at dette skal være på KABB den 5 desember. (Lars har senere fått
beskjed at det er stengt på mandager- da må det bli en annen plass eller annen
dato….)

40 – 2016/17 Oppdatere kasserer på antall møter den enkelte har hatt i tillegg til
styremøter.
Styret vedtok at alle møter mellom 01.01.2016 og 05.12.2016 skal honnoreres etter
vedtaket gjort i februarmøtet. Noen har deltatt på møter utover vanlige styremøter.
Send en liste til Lars på alle møter dere har vært på. (f.eks forberedelser til
inkluderingsseminar og sonemøte idrettsråd). Er dere i tvil, sjekk med Kari for
styremøter – hvis noen ikke har alle protokoller.
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