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

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

Godkjenning av referat sist styremøte.
Godkjent.
Samarbeid idrettsrådene i Dalane

idrettskonsulenten i fylkeskommune sammen med Rogaland idrettskrets
inviterte idrettsrådene i Dalane til møte på Moi. Resultat av dette var at
idrettsrådene skulle samles for å diskutere saker av felles interesse, bl.a.
mulighet for interkommunale idrettsanlegg. Det har vært et møte mellom de
forskjellige idrettsrådene i Dalane. Eigersund ønsker et større samarbeid men de
andre rådene er mindre engasjert i dette. Det blir nytt møte mellom idrettsrådene i
november.
Fremtidige idrettsanlegg i Eigersund
Nyttår er siste frist for å komme med innspill for nye idrettsanlegg i Eigersund
kommune. Det er en kjensgjerning at Eigersund i det siste har ligget på etterskudd
med haller og anlegg og en bør ta godt i til planen. En ishall kan godt nevnes. Det
samme kan anlegg for fallskjerm, bowling, dans, snooker, pil og bue, karate og
styrkeløft.
Kurs i medlemssystemet KlubbAdmin
Eigersund idrettsråd har fått forespørsel fra Wenche Salte i Rogaland Idrettskrets
om vi kan være behjelpelige med å arrangere kurs i det nye medlemssystemet
KlubbAdmin. Eigersund idrettsråd ønsker at hun først tar en kort presentasjon av
systemet på årsmøtet 14. mars 18:00, for så å ta påmelding der og kurset i ettertid.
Eventuelt
• Leder ordner opp med Brønnøysund slik at vi får overført tilgang på
bankkontoen til rett personer.
• Ny leder for kultur blir invitert til neste møte slik at hun får presentert seg.
• Julemøtet settes til 22. november på Grand Hotell. Svein Erling snakker
med hotellet.
• Årsmøtet blir 14. mars. Svein Erling bestiller Grand hotell.
• Vi må ta kontakt med Terje Jørgensen i valgkomiteen slik at vi får en
ekstra person til å være revisor. Sem tar kontakt.
• Når det gjelder treningstider i kommunale haller og anlegg ønsker
idrettsrådet at Brit Kvassheim legger fram dette for høring.

Egersund 25. oktober 2013.
Sem Hadland – ref.

Ansvar/Avgjørelse
Alle

