Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 27. januar 2015.
Tid:
Sted:
Til stede:

Referent:
Forfall:
Gjester:

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

Sak 1, referat og innkalling
Referat fra forrige møte er fortsatt ikke sendt ut.

Sak 2, Ny fotballhall og svømmehall på Eigerøy. Ved daglig leder i Eiger
Her var daglig leder i Eiger invitert men måtte melde forfall. Eiger ønsker å bygge en kombinert
fotballhall og svømmehall på kommunal grunn nær Hålå. Planen er å leie ut svømmehallen til skolene
på dagtid. Det er også kjent at Egersund svømmeklubb ønsker mer tid i bassenget på Husabø, og
dette kan bli en grei avlastning.
Eigersund idrettsråd har enstemmig besluttet at rådet vil støtte prosjektet og stiller seg til rådighet
hvis det er ønskelig.

Sak 3, Fra rus til idretten. Innlegg fra Eigersund kommune
Dette er et prosjekt som blir drevet av Eigersund kommune. Idrettsrådet inviterte en representant
som skulle gi et innblikk i arbeidet, men også han måtte melde forfall. Vi tar saken opp på ny i et
senere møte.

Sak 4, Årsmøte
Møtedato for årsmøte er satt til 16. mars klokken 19:00 på grand hotell. Pete booker sted. Det er
fortsatt en del som skal på plass for møtet er klart. Alle klubbene må få invitasjon samt en mulighet
til å komme med forslag til kandidater til idrettsrådets pris. Videre må saksliste og årsmelding skrives
og legges ut på idrettsrådets hjemmeside. Sem ordner dette.

Sak 5, Valg av nytt idrettsråd
Leder av valgkomiteen Stian Wetteland (stian@vtror.no) fra Egersund Racketklubb er godt i gang
med arbeidet og har kontaktet de av idrettsrådets medlemmer som er på valg.

Eventuelt
-

-

Alle må stille på årsmøtet til de klubbene som de er faddere til. Ta gjerne kontakt med
klubben for å få møtedato.
Etter årsmøtet bør vi sette opp en årsplan med møtedatoer slik at det passer for flest mulig
av medlemmene.

-

Eigersund kommune skal ha et møte med EIK og Eiger og ønsker at idrettsrådet skal være
tilstede. Pete og Svein-Erling stiller på dette.
Neste møte blir torsdag 25. februar 18:00 i kulturkontorets lokaler. Da må en ha
årsrapporten ferdig og klar alle kandidatene til idrettsrådets pris.

