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

2. april 2014.
Kulturkontoret i Strandgata
Pete Seglem, Gunn Veshovde, Svein Erling Jensen, Tore Spangen, Sigurd Carlsen, , Inger
Torgersen
Sem Hadland
Sverre Tengesdal, Therese Østebrød, Alf Reidar Eik

Godkjenning av referat sist styremøte.
Godkjent.
Treningstider i haller og anlegg
Idrettsrådet ønsker fortsatt å ha et møte med saksbehandlere for de tildelte
treningstidene i kommunens haller og anlegg. Dette for å diskutere hvordan dette
arbeidet kan gjøres best mulig fremover for klubbene. Tidligere har idrettsrådet
fått lagt frem forslag til treningstider i god tid før sommeren. Idrettsrådet vil i år
ikke ta stilling til årets tildeling.
Kurs for idrettsrådets medlemsklubber
Idrettsrådet sjekker opp hvilke kurs NIF har å tilby og hva medlemsklubbene er
interessert i å delta på. Sem tar kontakt med Wenche Salte som er

utdanningskonsulent i Rogaland Idrettskrets.
Eventuelt

• Reguleringsplaner. Idrettsrådet har gått glip av flere
reguleringsplaner og har ikke fått noen til gjennomsyn. I februar i år
var det møte med ordfører og rådmann angående dette og det ble da
lovet at Idrettsrådet skulle motta aktuelle planer for gjennomsyn
fortløpende. Sem sender e-post til ordfører, rådmann og aktuelle
ledere for å minne dem på dette.
• Fadderklubber. Er alle oppdatert på hvilke fadderklubber de har.
Oversikt over klubbene ligger i referatet fra 2. april 2014 som kan
lastes ned fra idrettsrådets hjemmeside.
• LAM. I år har vi fått 668.092 kroner til å fordele til våre
medlemsklubber. Dette er 140.000 mer en i fjor. Sem har sendt ut
søknadsskjema til alle klubbene og fått noen tilbake. 15. september
er innleveringsfrist.
• Bowling. Pete sjekker om det er mulig å få til bowlinghall i
kjelleren av Eger Stromarked.
• Neste møte. Sem tar kontakt for å se om Rugbyklubben og
Judoklubben ønsker å fortelle om sin klubb. Neste møte blir 17.
september 18:00.

Egersund 21. august 2014.
Sem Hadland – ref.

Ansvar/Avgjørelse
Alle

Sem

