REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD
Dato/tid:
Sted:
Til stede:
Referent:
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Ikke møtt:

15.09 2010
Kulturkontoret
Kenneth Pedersen, Pete Seglem, Lillian Løyning, Tommy Feyling Nilson, Siv Slettebø,
Marianne Løvold, Svein Erling Jensen
Tommy Feyling Nilson
Sverre Tengesdal, Sem Hadland
Frank Nomell

Sak nr:
Godkjenning av referat sist styremøte. Referat fra 25. august er i
oppdatert versjon etter ønskede endringer ikke mottatt av styrets
medlemmer.
Fra RIK v/ Pete
Pete har meldt seg på idrettspolitisk arrangement i regi av idrettskretsen,
men ønsker selskap av flere fra styret. Som styremedlem i RIK er hans
hovedoppgaver knyttet til anlegg. En stor sak i idrettsanleggssammenheng
som snart kommer til behandling er de 4 store motorsportsanlegg.
Allmøte på DVGS
Arbeidet foran årets møte må trappes opp. Pete har fått aksept fra kjent
foredragsholder. Viktig med gode temaer for møtet. Aktuelt tema:
Potensialet i et samarbeid mellom idretten og de kommunale
hjelpetjenester. En viktig funksjon med disse møtene er å holde lokale
politikere orientert om hva som foregår innen idretten i regionen, og minne
dem om at midler tilført idretten alltid er vel anvendte. Det er derfor viktig
at representanter fra partiene blir invitert og møter. Ønsket dato for årets
møte er tirsdag 5. oktober. Kenneth tar kontakt med DVGS. Foruten
innlegg fra kjent profil ønskes bidrag fra en eller flere hjelpetjenester i
kommunen, som NAV eller psykisk helsetjeneste. Idretten kan sammen
med hjelpetjenestene bidra til integrering, aktivisering og forebygging.
Møteleder kan være Svein Erling. Det ordnes enkel bevertning. Vi tar en
siste gjennomgang på neste møte, som blir i uken før allmøtet.
Søknad til Eigersund kommune fra Egersund Pistolklubb om lån av
fjellhall i Årstadfjellet.
Gjert Årstad og Alf Reidar Eik fra Pistolklubben møtte hos Idrettsrådet og
orienterte om søknad sendt kommunen v/ordføreren om å få disponere
lokalene i ”bunkersen” i Årstadfjellet til skytebane. Søknaden er datert
februar i år, men Pistolklubben har ikke mottatt svar fra kommunen. De har
vært i møte/befaring med kulturkontoret v/Ernst Torgersen for et par uker
siden. Kenneth Pedersen var også på vegne av Idrettsrådet med på dette
møtet. Lokalet brukes i dag som øvingslokale for lokale musikkband.
Kommunen har kun en kontaktperson å forholde seg til mot disse bandene
og det er usikkerhet omkring hvor mange band og personer dette gjelder.
For Pistolklubben er det avgjørende for egen fremtid at de finner et egnet
lokale som kan brukes til innendørs skyting med skarp ammunisjon. Klarer
de dette anslås potensialet for omkring 50 ungdommer, kanskje enda mer.
Så mange deltar allerede i luftskyting hos Pingvinen fritidsklubb i dag.
Tidligere har anlegget i Årstadfjellet vært brukt til baneskyting, men
klubben måtte ut omkring 1980 grunnet behov fra Sivilforsvaret.
Idrettsrådet stiller seg uforstående til at denne søknaden via kommunen
ikke er fremlagt for oss. Et en stemning vedtak ble gjort på at IR gjør
kommunen oppmerksom på dette og henstiller til at søknaden blir behandlet
omgående. IR ser positivt på søknaden fra Pistolklubben og tror at det vil
være mulig for kommunen å finne et alternativt øvingslokale for de
bandene som bruker bunkersen i dag, f.eks på Bakkebø. Vedtaket er vedlagt
møtereferatet og vil bli sendt til Eigersund kommune v/Ordføreren.
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LAM-midler 201|0
Det har kommet inn utfylt skjema for aktivitetstilbud til aktuelle
aldersgrupper fra en del klubber, men følgende mangler ennå::
Dalane Sykleklubb
Egersund Golfklubb
Egersund Innebandyklubb
Egersund og Dalane Rideklubb
Egersund Orienteringsklubb
Egersund Padleklubb
Egersund Racketklubb
Egersund Seilforening
Egersund Svømmeklubb
Egersund Volleyballklubb
Egersund Idrettsklubb – Fotball (bekreftet under arbeid)
Egersund Idrettsklubb Friidrett
Egersund Helsesportslag
Eigersund Skyttarlag
Helleland IL
Hellvik IL
IL Eiger (bekreftet under arbeid)
Styrets medlemmer bes purre på sine fadderklubber.
Tommy setter opp forslag til fordeling etter 20.09 som er innleveringsfrist.
Samling for Idrettsrådene i Dalane i Sokndal
Fredag 24.09 kl 1900 vil Idrettsrådene i Dalane komme sammen på
Sogndalsstrand. Formålet er å bli kjent, utveksle erfaringer, orientere om de
ulike idrettsrådene sin virksomhet og se på mulige måter og samarbeide på.
Pete vil før møtet prøve å innhente oppdatert informasjon fra Dalanerådet
omkring deres utarbeidelse av en plan for regionale idrettsanlegg.
Felles transport fra torget v/Kiwi samme kveld kl 1815. Foreløpig har ingen
av styrets medlemmer meldt forfall.
Eventuelt
- Det er nå flere klubber med egne ansatte her i kommunen. Pete har
fått en henvendelse hvor man spør om Idrettsrådet kan ta initiativ
til et kurs for HMS med vinkling mot den type virksomhet som
idrettslag driver. Et samlet styre mener at dette er et spennende
forslag og vil følge dette opp som egen sak på et kommende
styremøte.
- Kenneth har representert Idrettsrådet under en vennskapsturnering
arrangert av EIK håndball. Under arrangementet hadde man ekstra
fokus på kosthold og ernæring. Det meldes om et vellykket
arrangement med god deltakelse.

Egersund 16. septemner 2010
Tommy Feyling Nilson – ref.

