Eigersund Idrettsråd
Referat styremøte 10. juni 2015
Dato:

10.juni 2015

Sted:

Kulturkontoret, Strandgaten

Til stede:

Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Sverre Tengesdal, Tor Inge Leidland,
Jannie Sæstad, Alf Reidar Eik, Leif Terje Aamodt

Gjest:

Brit Kvassheim

Forfall:

Sigurd Carlsen, Therese Østebrød, Inger Torgersen, Tore Spangen

Referent:

Tor Inge Leidland

Sak 1, Referat og innkalling
Innkalling godkjent.
Referat fra møte 27.mai mangler, referent Jannie er på saken.

Sak 2, Treningstider. (Gjest Brit Kvassheim)
Brit informerte om utkast til kommunale treningstider for 2015/16 sesongen.
Idrettsrådet stilte i den forbindelse en del spørsmål.
 Hvordan tildeling skjer hvis flere klubber ønsker samme tid ?
 Hvilke kriterier legges til grunn for tildeling, finnes det en fordelingsnøkkel ?
 Hvordan sikrer vi at nye klubber blir ivaretatt ?
 Vil idrettsklubber få fortinn i forhold til private som ønsker treningstid ?
Det ble også tatt frem noen eksempler på tildelte treningstider som sjeldent ble benyttet, i en
så trang hall/bane situasjon er ikke dette bra. Idrettsrådet ønsker at kulturkontoret setter krav
og forventning til klubbene, samt at klubber lettere kan miste tildelt treningstid når som helst i
sesongen om den ikke brukes.
Brit tar stilling til spørsmål og innspill over helgen.

Sak 3, Evaluering styrekurs og nye kurs
Godt oppmøte fra mange klubber.
Idrettsrådet ønsker en oppfølging eller del 2 av kurset, der klubber inviteres til å komme med
forslag på tema som skal belyses. Sem sender ut en mail til klubber.
Vi ønsker også en oversikt over andre typer kurs som tilbys, Sem samler en oversikt.
Pete oppsummerte også fra møtet med Rune Røksund.
 Vi skal utarbeide et årshjul, mulig vi kan trenge hjelp og innspill fra kretsen. Person til
å følge saken ble ikke oppnevnt.
 Sette idrettsrådet inn i folkepulsen. Alf Reidar følger opp saken



1 eller 2 sep prøver vi å få til et idrettspolitisk møte. Det jobbes med å få den nye
idrettspresidenten med. Svein Erling følger opp saken.

Sak 4, Driftsutgifter Lagårdshallen og gymsal Lagård
ungdomsskole
Svein Erling informerte om sitt utspill til DT ang. Lagårdshallen. Dette ble feil tolket av avisen
da det ble referert til at idrettsrådet var positiv til lagårdshallen. Siden idrettsrådet ikke har
behandlet saken kom dette litt feil ut, Svein Erling beklaget.
Det kom 2 forslag fra Pete ang saken.
1. Sende en kommentar til Galtvik, der idrettsrådet stiller seg kritisk til dårlig
informasjonsgang og manglende involvering i saken om Lagårdshallen.
Svein Erling tar saken.
Votering: 
Enstemmig for
2. Be om utsettelse av den politiske behandlingen av lagårdshallen da idrettsrådet ikke
er blitt involvert.
Tor Inge gis fullmakt fra idrettsrådet til å sende en mail til Ordfører, Rådmann,
Informasjonssjef og Kommunalsjef kultur og oppvekst.
Votering:
For: 6 mot: 1

Sak 5, Eiger sin bruk av banen på Slettebø
Idrettsrådet hadde i forkant av møtet fått tilsendt etterspurt leieavtale mellom Eigersund
kommune og EIK. Denne ble gjennomgått, møtet ble enige om at leieavtalen videresendes
Eiger med oppfordring om å gå i direkte dialog med EIK ang. bruk av banen. Idrettsråde vil
også stille seg disponibel til å føre mekling om det blir vanskelig for klubbene å komme til
enighet. Tor Inge følger opp saken.

Sak 6, Sommeravslutning
18. juni er fortsatt aktuell, men det vil tas værforbehold og endringer på kort varsel. Svein
Erling har avtale med Roy Hovland om seiltur, han følger opp saken.
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Tor Inge Leidland

