Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 25. mars 2015.
Dato:
Sted:
Til stede:

Referent:
Forfall:
Gjest:

25. mars 2015
Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen , Pete Seglem, Sigurd Carlsen, Alf Reidar Eik, Sverre Tengesdal,
Inger Torgersen, Leif Terje Aamodt, Jannie Sæstad
Sem Hadland
Therese Østebrød, Tore Spangen, Tor Inge Leidland
Gunn Veshovde, tidligere kasserer.

Sak 1, referat og innkalling
Godkjent

Sak 2, Valg av ny kasserer
Ny kasserer blir Jannie Sæstad. Hun tar over etter Gunn Veshovde (gv94@hotmail.com) som har hatt
denne oppgaven de siste årene. Jannie og Gunn avtaler seg i mellom når de er klar til å overføre
tilgangen til konto.

Sak 3, Tilskuddsportalen
Eigersund kommune betaler i dag for at klubber og lag i kommunen skal få tilgang til
Tilskudsportalen.no. Kommunen vurderer nå om de skal si opp avtalen. Da prisen for
Tilskuddsportalen er relativ dyr, og pengene går direkte fra midlene som tildeles lag og foreninger er
idrettsrådet skeptisk til at ordningen videreføres. Sem sender en e-post til Idrettsrådets medlemmer
og spør om du bruker portalen. Så blir dette tatt opp i ny sak på neste møte.

Sak 4, Fadderklubber
Styret har fordelt medlemsklubbene seg i mellom og holder seg dermed oppdatert over det meste
som skjer. Målet er også at idrettsrådet skal være tilstede på klubbenes årsmøter. Det ble bestemt på
møtet at varamedlemmene skulle være fadder for en klubb hver, mens resten ble fordelt på de
andre. Fordelingen ser slik ut.
Dalane Sykleklubb
Egersund Bordtennisklubb
Egersund Dykkeklubb
Egersund Golfklubb
Egersund Innebandyklubb
Egersund Judoklubb
Egersund Karate Kyokushinkai
Egersund Klatre- og Tindeklubb
Egersund Kyokushin Karateklubb
Egersund Og Dalane Rideklubb
Egersund OK
Egersund Padleklubb
Egersund Pistolklubb

Pete Seglem
Alf Reidar Eik
Jannie Sæstad
Therese Østebrød
Alf Reidar Eik
Inger Torgersen
Leif Terje Aamodt
Alf Reidar Eik
Pete Seglem
Sverre Tengesdal
Tore Spangen
Sigurd Carlsen

Egersund Racketklubb
Egersund Rugbyklubb
Egersund Seilforening
Egersund Skiforening
Egersund Svømmeklubb
Egersund Volleyballklubb
Egersunds IK (Fotball)
Egersunds IK (Friidrett)
Egersunds IK (Håndball)
Egersunds Turnforening
Eiger Fotballklubb
Eigersund Helsesportlag
Helleland IL
Hellvik IL
NMK Egersund
Skåra Rideklubb

Tor Inge Leidland
Pete Seglem
Pete Seglem
Sverre Tengesdal
Sigurd Carlsen
Svein Erling Jensen
Inger Torgersen
Jannie Sæstad
Therese Østebrød
Pete Seglem
Tor Inge Leidland
Sverre Tengesdal
Svein Erling Jensen
Svein Erling Jensen
Inger Torgersen
Tor Inge Leidland

Sak 5, Eventuelle reguleringsplaner
Eigersund idrettsråd kikke i gjennom de siste reguleringsplanene fra Eigersund kommune, og ønsker
å sende inn følgende innspill
•
•

Massedeponi på Øgreid. En må her passe på at deponiet ikke kommer i konflikt med
leirduebanen og aktiviteten rundt den som er i samme området.
Mattamyre, Hellvik. Her bør en få lagt inn en gangvei fra byggefeltet og ned til
idrettsanlegget. Dermed blir avstanden til fotballbanen og anlegget til Hellvik IL mye kortere
for de som bor i feltet her.

Sem sender inn innspill.

Sak 6, Samarbeid med andre idrettsråd i Dalane og Sirdal
Lederen har tatt kontakt med de andre idrettsrådene, og så langt har kun Bjerkreim svart. De har
tidligere ikke hatt eget idrettsråd i kommunen, men ønsker nå å starte ett. Eigersund idrettsråd
ønsker å invitere rådene fra Dalane samt Sirdal til et felles møte 8. mai 19:00 på Grand hotell. Sem
sender ut invitasjon, og Pete snakker med hotellet når vi vet hvor mange som kommer.

Sak 7, Samarbeid med sykkelkoordinator
Sykkelkoordinator Stian Hiim var til stede under årsmøtet og fortalte om sine planer fremover. Blant
annet ønsker han å se hvor mange Eigersundere han klarer å få på sykkel samtidig. Han ønsker da å
ha ei kort løype som starter i sentrum og går rundt Hafsøyne. Idrettsrådet avventer med å gjøre noe
før Hiim tar kontakt igjen.

Sak 8, Eventuelt
-

Idrettskretsen har diverse kurs som de kan holde for klubber og lag. Dette kan de gjøre
vederlagsfritt. Sem tar kontakt med klubbene for å se om det er interesse for dette.
Idrettsrådet har deltatt på møte mellom Eigersund kommune og fotballklubbene. Her ble
støtte til kunstgressbaner diskutert. Idrettsrådet ser på dette som et positivt initiativ fra leder
Eivind Galtvik og Eigersund kommune

-

-

Kan vi få støtte fra idrettskretsen for våre to medlemmer som er under 30 år? Sem
undersøker.
Idrettskonferansen blir i år i Stjørdal 17. – 19. april. Idrettskretsen støtter oss om vi sender
noen dit. Idrettsrådets medlemmer sjekker om de har mulighet til å delta denne helga, og
avtaler seg i mellom hvem som reiser.
«Hjelp jeg er valgt inn i idrettsrådet». Rogaland idrettskrets inviterer nye og gamle
medlemmer til å delta på kurs i idrettsrådets oppgaver på Grand Hotell 29. april 17:00. Alle
oppfordres til å delta.

