Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 7. oktober 2015.

Tid:
Sted:
Til stede:

Referent:
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Gjester:

7. oktober 2015 18:00
Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Therese Østebrød, Tore Spangen, Alf Reidar Eik,
Leif Terje Aamodt. Alle tilstedeværende hadde stemmerett
Sem Hadland
Sverre Tengesdal, Inger Torgersen, Tor Inge Leidland, Sigurd Carlsen, Jannie Sæstad.
Silje Undheim og Rune Røksund fra Rogaland idrettskrets
Arne Stapnes styreleder i Lagårdshallen.

Sak 1, referat og innkalling
Godkjent

Styremedlem til Lagårdshallen AS
Det skal etableres styre for Lagårdshallen AS og ifølge politiske vedtak skal Eigersund idrettsråd stille
med en representant.
I forkant av debatten var det besøk av Arne Stapnes som fortalte hvor saken ligger og hvilke
oppgaver styret vil ha fremover.
Idrettsrådet har nå fått formelt spørsmål om dette av kommunalsjef for kultur og oppvekst Eivind
Galtvik. Etter en del diskusjon ble det bestemt at en først skulle stemme over om idrettsrådet ønsker
å stille med en person, så skulle en eventuelt stemme over hvem dette i så fall skulle bli.
På spørsmålet om Eigersund idrettsråd ønsket å stille med en representant til styret i
Lagårdshallen ble stemmegivningen som følger.
-

En stemme for.
Fem stemmer i mot.

Reguleringsplaner
Eigersund idrettsråd har fått tilsendt flere reguleringsplaner og takker for dette, men har ingen
innspill til de som har kommet den siste måneden.

Avtale med Eigersund kommune
Etter forrige møte skrev sekretæren et forslag til avtale mellom Eigersund idrettsråd og Eigersund
kommune på bakgrunn av en lignende avtale i Drammen. Da flere ikke hadde gått igjennom denne
på forhand for å komme med endringsforslag ble saken utsatt til neste møte.
Utkastet er vedlagt i referatet her som vedlegg.

Møte med Rogaland idrettskrets angående folkepulsen
Silje Undheim og Rune Røksund fra Rogaland idrettskrets var gjester på møtet i forbindelse med
prosjektet «Folkepulsen». En gikk i gjennom det arbeidet som har blitt gjort så langt og hvilke tanker
en har fremover.
EIK fotball har hatt dette prosjektet hos seg etter avtale med Eigersund kommune. Formålet er å
integrere flere innvandrere og flyktninger i idretten og i samfunnet.
Eigersund idrettsråd føler at de har fått litt lite informasjon underveis. Andre klubber og lag har også
ymtet frempå at de ønsker å være mer med på prosjektet. Neste gang midlene lyses ut vil andre også
kunne søke.
Styret i fjor besto av representanter fra det politiske, Eigersund kommune, idrettsrådet og fra
folkepulsen sentralt.
Alf Reidar Eik ønsker å være idrettsrådets representant videre, men en bør øke til to personer. På
neste styremøtet settes det opp en ny sak hvor en velger representant nummer to fra idrettsrådet.

Lokale aktivitetsmidler
Sem presenterte sin utregning for hvor mye hvert lag skal får i Lokale aktivitetsmidler. I år har det
totale beløpet steget til 935.072,00. I utregningen har en tatt hensyn til hvor mange medlemmer i
alderen 5 til 19 år lagene har. Videre tar en hensyn til trenertimer, trenertimer til funksjonshemmede
og søknad om ekstramidler.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt og ser ut som dette
Egersund Karate Kyokushinkai
Egersund Dykkeklubb
EIK Håndball
EIK Fotball
EIK Friidrett
Egersund OK
Egersund Og Dalane Rideklubb
Egersund Pistolklubb
Egersund Skiforening
Egersund Svømmeklubb
Egersund Racketklubb
Egersund Volleyballklubb
Egersunds Turnforening
Eiger Fotballklubb
Eigersund Helsesportlag
Helleland IL
Hellvik IL
Dalane Sykleklubb
NMK Egersund
Egersund Klatre- og Tindeklubb
Egersund Padleklubb
Egersund Innebandyklubb
Egersund Golfklubb
Egersund Seilforening
Skåra Rideklubb
Eigerøy Hestesportsklubb

25 710,40
25 151,78
52 351,90
153 597,03
34 993,20
18 693,13
35 198,00
38 089,75
35 708,73
55 065,68
30 651,78
27 313,86
32 825,11
96 153,79
0,00
60 599,96
42 215,64
23 062,11
11 820,69
16 868,98
15 689,67
0,00
21 541,42
22 915,89
25 013,82
0,00

Egersund Bordtennisklubb
Egersund Kyokushin Karateklubb
Egersund Judoklubb

0,00
15 853,45
17 986,22

Eventuelt
-

-

-

Årshjulet som ble foreslått til møtet ble gått i gjennom med noen små endringer. En ønsker
at alle medlemmene av idrettsrådet ser på dette til neste møte, hvor en tar det opp på nytt.
Årshjulet er vedlagt i referatet her som vedlegg.
Kiwibanen. En representant fra EIK fotball har besøkt sekretær og fortalt at de føler at
Eigersund idrettsråd har tatt stilling i saken mellom EIK og Eiger i forbindelse med Kiwibanen.
Eiger mener at de har rett til å trene to dager i uka på banen, mens EIK viser til et nyere
vedtak fra kommunestyret som sier at EIK har banen både når det gjelder spilletid, arbeid og
utgifter. EIK mener derfor at dette er en ikke-sak. I referatet fra styremøte i Eigersund
idrettsråd fra 10. juni 2015 står det at Eigersund idrettsråd kan stille seg disponibel til
mekling om det er ønskelig. Det er ønskelig at Tor-Inge informerer hva som er gjort i saken på
neste møte.
Felles klubbhus. Pete har vært på møte for å gå i gang med arbeidet for å få på plass et felles
klubbhus for Padleklubben, seilforeningen, sykkelklubben og dykkeklubben. Dette går i riktig
retning og det er store muligheter for at ett felles klubbhus på rundt 300 kvadratmeter vil stå
ferdig på området til Egersund seilforening. Eigersund idrettsråd ser prosjektet som positivt.

Neste møte
Neste møte er satt til onsdag 4. november 18:00. Saker som da må bli tatt opp er årshjul, avtalen
med Eigersund kommune og møteplan for idrettsrådet.

Årshjul for Eigersund idrettsrå d
Januar
-

Styremøte
Faddere deltar på sitt lag eller klubbs årsmøte.
Påse at valgkomiteen er i gang med sitt arbeid.

Februar
-

Styremøte
Faddere deltar på sitt lag eller klubbs årsmøte.

Mars
-

Årsmøte
Første styremøte med nytt styre. Fordele fadderklubber og verv
Rogland Idrettskrets sitt Idrettsting.
Avholde styreseminar.

April
-

Styremøte
Første styremøte med nytt styre. Fordele fadderklubber og verv.

Mai
-

Styremøte og 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
-

Følge opp arbeidet til folkepulsen
Behandle og kommentere kommunale planer av diverse art.
Være aktive i forbindelse med rullering av den kommunale anleggsplan.

Samarbeidsavtale mellom Eigersund
kommune og Eigersund idrettsrå d

Denne avtale har som formål å beskrive samarbeidet mellom Eigersund Kommune og Eigersund
Idrettsråd.

A. Idrettsrådets formelle status i forhold til kommunen
1. Eigersund idrettsråd er samordningsorgan for idretten i Eigersund Kommune, valgt av
og blant idrettslagene i kommunen.
Idrettsrådet er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund og den
olympiske Komité og skal arbeide etter de til enhver tid gjeldende lover og regler vedtatt av
Idrettstinget, Idrettskretstinget og Eigersund idrettsråd sitt årsmøte.
2. Eigersund idrettsråd har høringsrett i alle saker som angår idretten i kommunen.
3. Eigersund idrettsråd er kommunens høringsinstans og viktigste rådgiver i forhold til
alle kommunale organer i saker som berører idretten i kommunen.
Idrettsrådet skal ivareta helheten i idrettslivet i Eigersund og hjelpe kommunen med å ta
beslutninger til beste for alle idrettslag.
Idrettsrådet kan også engasjere seg i holdningsskapende og forebyggende arbeid, og generelt være
en pådriver innen all form for fysisk aktivitet.
4. Politisk ledelse er forpliktet til alltid å ha innhentet uttalelse fra Eigersund idrettsråd i
saker som angår idrettslivet i kommunen.

B. Samarbeidsrutiner
5. Eigersund idrettsråds lov, vedtatt på årsmøtet av idrettslagene, fastslår at alle
henvendelser til kommunen fra idrettslagene, utenom løpende anleggsdrift, skal sendes
idrettsrådet.
Dersom idrettslag sender henvendelser direkte til kommunen skal kommunen sende henvendelsen
til idrettsrådet for uttalelse. Idrettsrådet skal forelegges enkeltsaker og faste årlige saker, og gi
uttalelser til disse.

C. Faste årlige rutiner mellom Eigersund kommune og Eigersund
idrettsråd
Generelt
Forslag til kriterier for tildeling av aktivitets- og driftstilskudd samt hallrefusjonsordning skal
utarbeides i et nært samarbeid mellom Eigersund kommune og Eigersund idrettsråd. Kommunen
fordeler treningstid i kommunale haller i tett dialog med idrettsrådet og aktuelle klubber.
Idrettsrådet er ankeinstans for tildelingene.
Første halvår:
•
•

Eigersund kommune innhenter søknader og fordeler bevilget beløp i hallrefusjon til
trening for barn og unge, i løpende dialog med Eigersund idrettsråd.
Eigersund idrettsråd utlyser og behandler søknader og fordeler, samt utbetaler etter
overførsel fra kommunen, de årlige kommunale aktivitets- og driftstilskudd til
idrettslagene etter kriterier vedtatt av idrettsrådet og kommunen i fellesskap.

September/oktober/november:
•
•

Eigersund idrettsråd behandler søknader om nye anlegg fra idrettslagene og foretar
prioritering som innspill til kommunens handlingsplan for idrettsanlegg.
Eigersund kommune gir nødvendig informasjon om prosess rundt kommunebudsjett og
økonomiplan, - idrettsrådet gis mulighet for å komme med innspill på rett tidspunkt.
Budsjettforslag med konsekvenser for idretten skal forelegges idrettsrådet for uttalelse
før politisk behandling.

6. Eigersund idrettsråd og Eigersund kommunes ansatte for idrettssaker avholder
halvårige møter for å drøfte status og framdrift i viktige saker og saker av prinsipiell
betydning.
På denne måten sikres god kontakt og informasjonsutveksling mellom partene. Ellers kan det ved
behov avtales møter og andre samarbeidsformer i enkeltsaker, prosjekter og så videre.
7. Idrettsrådet skal kunne be om møter med ordfører, formannskap, gruppeledere og
kultur eller andre fora som behandler idrettsrelaterte saker, avhengig av hvilke tema
som ønskes drøftet.
9. Sakliste og protokoll fra møter i politiske utvalg, Formannskapet og Bystyret er
tilgjengelig for Eigersund idrettsråd på kommunens nettsider.
Generell informasjon som sendes fra Eigersund kommune til idrettslagene og prinsipielle enkeltsaker
skal sendes Eigersund idrettsråd til orientering.

D. Endring
Avtalen kan revideres når partene finner det nødvendig.

Eigersund, dato

-----------------------------------------

------------------------------------------

For Eigersund kommune

For Eigersund Idrettsråd

Ordfører

Styreleder

