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

25. april 2012
Pistolklubbens lokaler
Siv Slettebø, Kenneth Pedersen, Alf Reidar Eik, Gunn Veshovde, Svein Erling Jensen, Sigurd
Carlsen, Sverre Tengesdal.
Sem Hadland
Lillian Løyning, Pete Seglem,

Ansvar/Avgjørelse
Alle
Godkjenning av referat sist styremøte.
Referatet ble gjennomgått og godkjent.
Informasjon fra idrettstinget
De representantene som hadde vært på møtet i idrettstinget i Haugesund kunne
fortelle at Pete ble gjenvalgt. Et av temaene på møtet var at idretten var en viktig
del av folkehelsen og dermed også kunne ta seg av, og få betalt for,
samfunnsnyttige oppgaver slik for eksempel EIK nå holder på med i
innvandrerprosjektet. Nyttig å knytte kontakter med personer med liknende
oppgaver i andre kommuner. Rogaland idrettskrets skal ha skryt for at de er godt
organisert og jobber bra. Ellers er det bemerkelsesverdig at alle regionene i
Rogaland har fått nye haller de siste årene utenom Dalane.
Kenneth
Møtekalender og aktivitetsplan
Det blir møter i idrettsrådet siste onsdag i måneden klokka 18:00 minus månedene
juni og juli. Videre er det satt opp at sommeravslutningen blir 16. juni. Det må
også finnes datoer til politisk møte i aulaen på Dalane videregående skole,
juleavslutning og til et møte med de andre idrettsrådene i Dalane. Kenneth besøker
Sem på kontoret og sammen setter de opp dette.
TV-innsamlingen i oktober
Eigersund idrettsråd har blitt bedt om å holde et større arrangement i forkant av
TV-innsamlingen for å få inn penger. Idrettsrådet ser ikke på dette som sin
oppgave og har heller ikke kapasitet til dette. Mulig at vi kan finne en annen klubb
til å holde et arrangement som dette.
Integreringssammarbeidet
Prosjektet sviver bra og EIK jobber godt sammen med andre klubber. Fikk god
omtale på idrettstinget.
Flerbrukshall / idrettshall
Det er ingen som ikke ønsker en hall, men samtidig er det nå ingen som er villig til
å bla opp pengene for å få en hall på plass. Idrettsrådet ønsker å invitere Tom
Tvedt for et møte i Eigersund med ordfører, varaordfører og representanter fra
idrettsrådet. Det bør også fås en artikkel i Dalane Tidende i sakens anledning for å
få blest om saken igjen.
Samtidig jobber Eiger med en egen ny hall i Håla. Hvis det blir noe av dette vil
dagens hall bli omgjort til en flerbrukshall. Samtidig er det mulig at det blir en
modulhall på Lagård i samarbeid med EIK. Dalane videregående vil trenge en hall
før eller senere uansett.
Hvis det blir noe av planene til EIK og Eiger bør idrettsrådet legge til side sine
planer og ønsker og heller større opp om de lokale klubbene.
Eventuelt
- Eigersund idrettsråd bør engasjere seg i saken om at det vil bli krevet
billettgebyr som en del av leien av byteltet. Svein Erling Jensen skriver et
brev til Eigersund kommune på vegne av rådet.
- Vi trenger to som har tilgang til kontoen vår i banken. I tillegg til kasserer
bør også lederen ha tilgang til denne.

Egersund 27. april 2012
Sem Hadland – ref.

