Eigersund idrettsråd
Referat styremøte 26. august 2015.
Dato:
Sted:
Til stede:
Referent:
Forfall:

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

Sak 1, referat og innkalling
Kopi av e-posten som ble sendt til Eigersund kommune manglet i forrige referat. Sem tar kontakt
med mottaker Leif Broch for å se om han kan finne denne e-posten.

Sak 2, Evaluering av idrettspolitisk allmannamøte
Det var et godt møte med mye publikum til stede. Politikerne fikk brynet seg på spørsmål angående
idrett, anlegg og støtte. Møtet ble også flott omtalt i avisen i etterkant.

Sak 3, Reguleringsplaner
Flere planer ble gjennomgått og idrettsrådet ønsker å kommer med følgende innspill til planen på
Åsatua på Hellvik.
«Åsatua på Hellvik synes bra med bl.a. sykkel/ gangsti frem til skolen. Idrettsrådet hadde satt stor
pris på om tilsvarende adkomst for myke trafikanter også kunne føres gjennom reguleringsplanen for
Kattamyra, og videre til idrettsanlegget i Brunnmyra. Idrettsrådet er meget opptatt av at barn og
unge skal kunne ferdes så trygt som mulig fra sitt hjem, frem til både skole og idrettsanlegg. På
denne måte vil man også eliminere unødig bilbruk.»

Tilleggsak 1 – Integreringsplan
Tilleggsak 2 – Handlingsplan / årshjul
Nytt årshjul er vedlagt referatet som eget vedlegg.

Tilleggsak 3 - Folkepulsen
Her blir det nytt møte 31. september. Blir ikke Eigersund kommune støttespiller så sier EIK at de har
sponsor som kan støtte med penger. Eigersund idrettsråd bør være en større støttespiller og blir EIK
med på et høyere plan bør også andre lag og foreninger få tilbud om å være med på lik linje. Rune
Røksund i idrettskretsen inviteres med på et møte.

Eventuelt
-

Lokale aktivitetsmidler. Sem jobber med utregning hvor mye hver klubb skal ha, men har ikke
fått skjemaene fra skiforeningen, friidretten, turnforeningen og klatreklubben. Fadderne av
disse klubbene tar kontakt med sine klubber for å purre på søknadsskjemaene.

-

-

Eigersund idrettsråd ønsker en skriftlig kontrakt med Eigersund kommune. Etter å ha kikket i
gjennom flere eksempler på eksempler, endte rådet opp på Drammen kommune sitt
eksempel. Sem skriver om denne og gjør den klar for signering.
Sem har sendt søknader om midler til Eigersund idrettsråd til Rogaland idrettskrets. Dette
gjelder generelle midler, samt for «30 minus».

Årshjul, Eigersund idrettsråd
Januar
-

Styremøte
Avholde styreseminar
Faddere deltar på sitt lag/ klubbs årsmøte
Påse at valgkomiteen igangsetter sitt arbeid

Februar
-

Styremøte
Faddere deltar på sitt lag/ klubbs årsmøte

Mars
-

Årsmøte
Første styremøte med nytt styre. Fordele fadderklubber og verv
Delta på RIK’s Idrettsting

April
-

Styremøte
Avholde møte med kommunen
Delta på idrettsrådskonferansen
Arrangere kurs innen styrearbeid, økonomistyring og lignende.

Mai
-

Styremøte/ sommeravslutning

Juni
-

Styremøte
Gjennomgang at neste års treningstider i haller og anlegg med Eigersund kommune

August
-

Fordeling av lokale aktivitetsmidler
Politisk allmannamøte annethvert år

September
-

Styremøte

Oktober
-

Styremøte

November
-

Styremøte
Prioritere spillemiddelsøknader

Desember
-

Styremøte og juleavslutning

Aktiviteter gjennom året
-

Følge opp folkepulsarbeidet
Behandle og kommentere kommunale planer av diverse art
Være aktiv i forbindelse med rullering av den kommunale anleggsplan

