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

17. juni 2011
Pete Seglem sin hytte
Kenneth Pedersen, Lillian Løyning, Siv Slettebø, Sverre Tengesdal, Alf Reidar Eik, Pete
Seglem, Marianne Løvold
Sem Hadland
Svein Erling Jensen, Gunn Veshovde

Godkjenning av referat sist styremøte. Referat fra 23. mai godkjent.
Idrettspolitisk møte
• Det er bekreftet at Gunnar Kvassheim kan komme og være møteleder
• Valget er 12. september. En bør prøve å få en dato i tiden før dette. Sem
skal sjekke ut om det er andre politiske møter 23. august eller om denne
dagen passer.
• Antidop er kontaktet og kan komme på møtet. Pete Seglem tar kontakt
med Antidop ved Lars Os på telefon 916 73 339.
• Det er ønskelig at Brit Kvassheim kommer på møtet og forteller om
tilskuddsportalen.
• Det blir ordførerdebatt på møtet og Kenneth snakker med de politiske
partiene.
• Det bør bli servert rundstykker
• Rune Røksund inviteres.
Spillemidler
Rogaland fikk i år 62,4 millioner til å fordele. Dette er det samme som i fjor men
søknadsummen er i år høyere. Totalt er det for Rogaland søkt om 3,7 milliarder. Eigersund
har to kunstgrasbaner inne på lista. En for EIK og en for Eiger. Klubber og lag i
kommunen bør tenke mer på nærmiljøanlegg for å få støtte.
LAM
• Det står i år 506.757 kroner i lokale aktivitetsmidler for Eigersund.
• Sem sender ut skjema til lag og klubber så snart som mulig.
• Idrettsrådet håper at Svein Erling Jensen kan ta seg av utregningen i år. Tommy
kan være behjelpelig med dette om det er ønskelig.
• Eigersund idrettsråd bør sette fristen skjemaet til 6. august.
• NIF sier at en bør tilgodese de funksjonshemmede med ekstra midler. Eigersund
idrettsråd har allerede dette inne i rutinen.
• Idrettsrådet tar en liten prosent av totalen til sitt arbeid. Ens er senere på hva
denne prosenten skal være.
Regionale idrettsanlegg
Eigersund har bevilget 270.000 kroner til motorsportsenteret i Sokndal. Dermed kan dette
bli et regionalt anlegg. Håpet er at de andre Dalanekommunene skal være med når en ny
idrettshall skal bygges i Eigersund.
Plan for kultur og idrett
Pete Seglem, Ernst Torgersen og Dag Kjetil Tonheim jobber med denne planen sammen.
Denne bør sendes ut til lag og klubber for å be om en tilbakemelding.
Eventuelt
- Idrettsrådet bør få se den nye lista over spilletider som Ernst Torgersen på
kulturkontoret jobber med.
- Det er ønskelig at idrettsrådets medlemmer står på internett med telefonnummer.
De som ønsker å være med på dette sender sitt nummer til Sem Hadland
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