Levanger idrettsråd

Forum:

Referat fra styremøte 4/20

Referat fra:

Levanger Idrettsråd

Møtested:

På Teams

Møtedato:

31.03.2020

Møteleder:

Olav Martin Indgaard

Tid:

1,5 t

Referent:

Fritjof Sandstad

Deltakere:
Olav Martin Indgaard, Fritjof Sandstad, Beate
Kjønstad, Olav Strid, Kjersti Nordberg, Kristin
Kolsum Storaunet.

Ref.dato:

31.03.2020

Kopi til:
Anita Ravlo Sand, Nina Bakken Bye og Guri M.
Sivertsen.

Forfall: Kjell Olav Einarsve, Kari Aunan
Fravær: Ingen
Saksnr.
Sak
19/20 Referatsaker.
- Protokoll fra styremøte 3/20 ble godkjent.
20/20

Ansvar

Åpen

OMI

X

Framtidig organisering av skianleggene i Torsbustan.
Styret i Idrettsrådet har fått tilsendt rapporten om
snøproduksjonsanlegget i Torsbustan. Kjersti Nordberg gikk gjennom
rapporten for styrets medlemmer. Rapporten legges ved
møtereferatet.
Idrettsrådet mener at det her er gjort et meget grundig arbeid som
virker solid begrunnet. Det er viktig å få på plass et aksjeselskap for å
sikre driften. Anlegget vil bety mye for folkehelsearbeidet i
kommunen, noe Idrettsrådet setter høyt.

KN/OS

X

OMI
KN

X
X

OMI

X

Vedtak: Levanger idrettsråd støtter anbefalingene om å etablere
Torsbustaden skisenter AS. Dette vil sikre gode snøforhold i Levanger
for både alpint, hopp og langrenn, både på kort og lang sikt.
Idrettsrådet forventer at alle parter i Torsbustan arbeider samlet for å
få på plass nødvendig infrastruktur i området. Idrettsrådet oppfordrer
alle aktuelle idrettslag til å gå inn på eiersiden i aksjeselskapet
21/20

Nytt fra Kjersti
Ingen nye saker siden forrige møte.

22/20

Eventuelt
- Hall-leie i Coronatider. Frol IL har spurt Idrettsrådet om hallleie skal betales nå når hallene er stengt. Finnes det en felles
praksis for hele kommunen? Olav Martin kontakter Levanger
Arena for å høre hva de kommer til å gjøre. Kjersti søker råd
hos kommunen. For Idrettsrådet virker det urimelig om lagene
skal betale når hallene er stengt.
- Neste styremøte: Vi avventer dato for neste styremøte til vi
har fått klarert når vi kan avholde årsmøte.
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