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

27.10.2010
Helleland klubbhus
Kenneth Pedersen, Pete Seglem, Tommy Feyling Nilson, Siv Slettebø, Frank Nomell, Svein
Erling Jensen, Marianne Løvold
Sem Hadland
Lillian Løyning, Sverre Tengesdal

Ansvar/Avgjørelse
Godkjenning av referat sist styremøte. Referat fra 27. sept. godkjent.
Alle
LAM-midler 2010
Tommy sitt forslag til utdeling av LAM midlene har blitt godkjent av styret og
utbetalingene til klubbene er på vei.
Nytt fra kretsen
Det har vært møte med idrettskretsen på Grand Hotell i Egersund med et godt oppmøte fra
idretten og Eigersund kommune. Idrettsrådet bør prøve å sparke i gang arbeidet med ny
”Anleggsplan for idrett”.
Siv
Julemøtet
Idrettsrådet ønsker å holde sitt siste møte før nyttår i slutten av november. Siv undersøker
om det er mulig å få plass på Hauen kro en av disse dagene.
Sem, Frank, Pete
Politiske partiprogram
Idrettsrådet ønsker å besøke de politiske partiene i forkant av arbeidet med
partiprogrammene før neste års valg. Her bør en forberede seg godt. Sem finner oversikten
over hvor mange idrettslag kommunen har samt antall ungdommer som er medlemmer og
hvilke anlegg de disponerer. Frank tar kontakt med EIK og Eiger angående hvor mange
kamper or arrangement de har i løpet av et år. De forskjellige partiene kan bli delt på
medlemmene i IR og det er ønskelig at Pete setter opp en ”smørbrødliste” over hva som
bør formidles til partiene. Kenneth har hatt kontakt med flere av partiene.
Pistolklubben
Kenneth har hatt kontakt med pistolklubben og Eigersund kommune i saken om lokalene i
Årstadfjellet. Eigersund kommune har nå kastet ut Egersund Rockeklubb for å frigjøre
plassen til Pistolklubben. Dette har det vært en artikkel om i Dalane Tidende hvor
idrettsrådet ble nevnt i negativt ordlag. Det var ikke idrettsrådets intensjon å få ungdommer
kastet ut fra sitt foreningslokale uten at det forelå alternativt øvingslokale for dem. Når det
er sakt så må en allikevel huske at idrettsrådet er til for idretten i kommunen.
E.I.K. v/s Eiger
Det har i den senere tid vært uenigheter mellom de to fotballklubbene om sponsorinntekter
fra reklameplakatene på idrettsmarken på Husabø. Klubbene har hatt møte seg imellom og
fått ryddet bort misforståelser. Eiger har nå endret sitt brev til kommunen. Tore Oliversen i
Eigersund kommune mente at idrettsrådet allerede hadde fått denne saken til høring i 2005.
Idrettsrådet på sin side mener at det nå er så store forandringer at de må få saken til høring
på nytt. Konklusjonen blir at idrettsrådet ikke tar part i men gjerne hjelper klubbene om det
skulle være nødvendig.
Eventuelt
- En bør allerede nå tenke på hvem som skal få idrettsrådets pris ved neste årsmøte.
Idrettsrådet vil invitere lag og klubber til å komme med kandidater like over
nyttår.

Egersund 1. november 2010
Sem Hadland – ref.

