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

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

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.
Antidoping
Formannskapet har sendt idrettsrådet en oppmodning om å be samtlige lag og
klubber om å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Lagene bør også

registrer seg som et Rent Idrettslag og får tildelt et sertifikat. Dette kan
gjøres på rentidrettslag.no. Sem setter seg inn i saken og kontakter alle våre
medlemmer.
Lokale aktivitetsmidler
I år har vi fått 528.000 kroner til fordeling til klubber som har medlemmer mellom
seks og nitten år. Sem sender ut brev og skjema til klubbene for å hente inn
treningstider og informasjon. Senere regner han ut hvor mye hvert lag skal få og
kommer med et forslag til dette til idrettsrådet.
Idrettspolitisk allmannamøte
Eigersund idrettsråd vil holde allmannamøte foran årets valg på Grand Hotell 21.
august 19:00 i det nye amfiet. Representanter fra samtlige partier vil delta og
Gunnar Kvassheim blir ordstyrer. Ordfører Leif Erik Egaas åpner kvelden mens
Tom tvedt fra idrettskretsen holder tale for dagen. I pausen blir det litt mat og
kulturelt innslag. Det blir mulighet for å komme med spørsmål fra salen og
idrettsrådet bør muligens forberede noen saker som de ønsker å ta opp. Sem sender
ut melding til samtlige klubber om arrangementet mens resten ringer sine
fadderklubber. Lederen bør få en sak i avisen uka før.
Eventuelt
· Idrettskretsen har godkjent våre nye lover
· Idrettsrådskonferansen holdes i år i Kristiansand og fem personer fra
Eigersund idrettsråd ønsker å delta. For å spare utgifter møter vi opp
lørdagen og ikke på fredagen. Kretsen sponser 3000,- av utgiftene.

Egersund 21. mai 2013.
Sem Hadland – ref.

Ansvar/Avgjørelse
Alle

