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

12. oktober 2011
Kulturkontoret, Strandgaten
Kenneth Pedersen, Alf Reidar Eik, Gunn Veshovde , Pete Seglem, Siv Slettebø, Sverre
Tengesdal, Marianne Løvold
Sem Hadland
Svein Erling Jensen, Lillian Løyning

Godkjenning av referat sist styremøte.
Info fra pistolklubben
Det ser ut som om avtalen mellom Shelby og pistolklubben går i orden. Klubben
har forhandlet frem en grei pris. Nå blir det skyting både på Fotland og i
Årstadfjellet.
Nytt fra kretsen
Pete informerte om at styret i idrettskretsen hadde vært på tur til Aberdeen. Styret
har der fordelt sine oppgaver bra og Pete oppretteholder sitt ansvar innen anlegg.
Dette er noe Eigersund idrettsråd bør lære av. Vi bør bli bedre til å fordele
oppgaver slik at alle får noe å gjøre.
I statsbudsjettet er det en reduksjon i spillemidler på 160 millioner. Arbeiderpartiet
og Høyre ønsker å øke tilskudd øremerket til idretten med 600 millioner.
Rehabiliteringsuka
Den nasjonale rehabiliteringsuka har en oppfordring til alle landets kommuner til å
skape oppmerksomhet. Eigersund kommune vil ha sitt eget miniseminar 25.
oktober. Idrettsrådet vil være representert.
Midler på bruk på integrering i EIK
Ove Salvesen og Kenneth Andersen fra EIK var på besøk for å fortelle om sine
planer med å jobbe for en integrering av innvandrere og andre i sin klubb spesielt
og idretten generelt. Her var de innom mange problemstillinger som dukket opp
men de var begge veldig engasjerte i prosjektet. Håpet er å få til et prosjekt over
tre år finansiert av midler fra idrettskretsen, Eigersund kommune, og klubben selv.
Det vil også bli rom for en deltidsstilling i prosjektet. Eigersund Idrettsråd støtter
prosjektet fult ut.
Fellessammlig for idrettsrådene i Dalane på Moi 28. oktober
Valdemar fra Lund idrettsråd har invitert til samling den 28. oktober. På
programmet står et besøk ved vannsportsenteret samt middag. Kenneth noterer
hvem som ønsker å være med på turen. Han ordner også med transporten. Møtet
starter 19:00.
Eventuelt
- 22 oktober feirer Egersund orienteringsklubb 50 år. Pete representerer
idrettskretsen sammen med Siv fra idrettsrådet. Stedet er Rebecca bistro.
- Tilskuddsportalen bør benyttes av flere. Meget god.
- Prosjektet med anleggsplanen er godt i gang. Pete har snakket med
fotballklubbene om de ønsker fotballhall eller boblehall.
- Eigersund kommune har ”Forslag til energi- og klimaplan 2012-2015” ute på
høring. Idrettsrådet bør komme med uttalelser. Pete blir satt på saken.
- Pete har hatt møte med Helleland og Hellvik sammen med rådmannen angående
kunstgress. Det vil bli jobbet med saken videre.
- Idrettsrådet bør få sin egen logo som kan brukes på brevark og annet. Sem
sjekker ut dette med idrettsforbundet, eventuelt setter opp en egen logo.
Egersund 14. oktober 2011
Sem Hadland – ref.

Ansvar/Avgjørelse
Alle

