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

15. mai 2013
Kulturkontoret i Strandgata
Pete Seglem, Gunn Veshovde, Alf Reidar Eik, Sigurd Carlsen, Siv Slettebø, , Svein Erling
Jensen, Sverre Tengesdal, Lillian Løyning
Sem Hadland
Tore Spangen

Ansvar/Avgjørelse
Alle
Godkjenning av referat sist styremøte.
Godkjent.
Adgangskort til idrettsrådets medlemmer
Som vedtatt i forrige møte ble det trykket opp kort som gir adgang til kamper og
stevner arrangert av idrettsrådets medlemmer.
Folkehelseplan
Eigersund kommune har varslet at de starter opp arbeidet med ny Folkehelseplan
for perioden 2014 - 2017. Sett fra Eigersund idrettsråds ståsted så er det ikke de
helt store forskjeller på denne planen og Kommunedelplan for kultur- og
idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv. Idrettsrådet ønsker derfor at planene
blir slått sammen til en plan. Sem sender innspill om dette til plansjef Dag Kjetil
Tonheim.
Treningstider på Slettebø
Eiger har signalisert for kommunen at de ønsker å trene på fotballbanen på
Slettebø når denne er ferdig rehabilitert med nytt dekke. Idrettsrådet kan ikke ta en
avgjørelse på dette før en får noe skriftlig fra Eigersund kommune eller andre.
Egersund svømmeklubb
På forhånd var det avtalt et møte med trener fra Egersund svømmeklubb hvor han
skulle gå i gjennom klubben og hvordan den drives. Svømmeklubben ringte i løpet
av møtet og sa at dette ble avlyst.
Lagård idrettsanlegg
Ernst Torgersen fra kulturavdelingen har sendt ut et brev der han ber Eigersund
idrettsråd om å kalle inn lag og klubber som er aktuelle til å bruke en flerbrukshall
på Lagård. Leder og nestleder tar kontakt med klubbene for samtaler.
Eventuelt
· Sem sender brev til Egersund skytterlag for å meddele at de ikke er
medlemmer i Eigersund idrettsråd.
· Sem tar kontakt med valgkomiteen ved Terje Jørgensen for å si at han må
komme med forslag om ny revisor til idrettsrådet.
· Det nye styret må registreres i Brønnøysund og leder må få tilgang på
idrettsrådets bankkonto. Leder order dette.
· Idrettskretsen har sendt e-post om at våre lover enda ikke er godkjente på
grunn av mye saksarbeid. Vi får melding når de har blitt godkjent.

Egersund 21. mai 2013.
Sem Hadland – ref.

