Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 13. mars 2015.
Tid:
Sted:
Til stede:

Referent:
Forfall:
Gjester:

13. mars 2015
Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Therese Østebrød, Inger Torgersen, Jannie Sæstad, Alf Reidar
Eik, Veronica Tjølsen
Sem Hadland
Tone Lise Aase, Sverre Tengesdal, Pete Seglem, Sigurd Carlsen, Leif Terje Aamodt,
Tor Inge Leidland
Sykkelkoordinator Astrid Elisabeth Jørgensborg

Referat og innkalling
Referat fra forrige

Presentasjon av nye medlemmer
En kort presentasjon av fremmøtte nye og eldre medlemmer.

Evaluering av årsmøtet
Det kom mange gode tilbakemeldinger etter årsmøtet på Grand hotell. Det var også rekord på antall
fremmøtte i år og salen ble nesten for liten. Den ene karateklubben innledet med oppvisning,
etterfulgt av noen ord fra ordføreren. Programmet gikk igjennom fint, og det samme gjelder
regnskap og budsjett. En dag midt i uka viste seg å være en god dag.

Fordeling av fadderklubber
Fordelingen av fadderklubber blir for neste år som følger. Det forventes av hver klubb nå får en epost med informasjon om hvem som er kontaktpersonen hos oss. Det er også vanlig at vi er
representert på årsmøtet.
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Dalane Sykleklubb - Pete Seglem
Egersund Bordtennisklubb –Alf Reidar Eik
Egersund Dykkeklubb –Jannie Sæstad
Egersund Golfklubb –Therese Østebrød
Egersund Innebandyklubb –Alf Reidar Eik
Egersund Judoklubb –Tone Lise Aase
Egersund Karate Kyokushinkai –Inger Torgersen
Egersund Klatre- og Tindeklubb –Veronica Tjølsen
Egersund Kyokushin Karateklubb - Alf Reidar Eik
Egersund Og Dalane Rideklubb –Pete Seglem
Egersund OK –Sverre Tengesdal
Egersund Padleklubb –Tone Lise Aase
Egersund Pistolklubb –Sigurd Carlsen
Egersund Racketklubb –Tor Inge Leidland
Egersund Rugbyklubb –Pete Seglem
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Egersund Seilforening –Pete Seglem
Egersund Skiforening –Sverre Tengesdal
Egersund Svømmeklubb –Sigurd Carlsen
Egersund Volleyballklubb –Svein Erling Jensen
Egersunds Idrettsklubb (Fotball) –Veronica Tjølsen
Egersunds Idrettsklubb (Friidrett) –Jannie Sæstad
Egersunds Idrettsklubb (Håndball) – Therese Østebrød
Egersunds Turnforening – Pete Seglem
Eiger Fotballklubb –Tor Inge Leidland
Eigersund Helsesportlag –Sverre Tengesdal
Helleland IL –Svein Erling Jensen
Hellvik IL –Svein Erling Jensen
NMK Egersund –Inger Torgersen
Skåra Rideklubb –Tor Inge Leidland
Stavanger Kendo Klubb- Therese Østebrød

Folkepulsen
Folkepulsen ble etablert i 2009. Folkehelseprosjektet Folkepulsen er et bidrag for å bedre folkehelsa i
Rogaland. Målgruppene våre nye landsmenn og kvinner, funksjonshemmede og inaktive barn,
ungdom og voksne.
Det har vært et møte hvor idrettsrådet var representert sammen med ordfører, rådmann og Silje
Særheim fra Rogaland idrettskrets. Rådmann og ordfører skulle sjekke om kommunens økonomiske
bidrag lå inne i budsjettet. Når alle instanser har betalt vil potten i prosjektet være 350.000 i året.
Inger blir leder fra idrettsrådet mens Alf Reidar er med. Fremover ønsker en et styre som består av to
personer fra idrettsrådet, 2 personer som er politisk valgt og en person fra Rogaland idrettskrets.

Inspirasjonskveld med Dag Otto
Sykkelkoordinator Astrid Elisabeth Jørgensborg var innom for å fortelle siste oppdateringer angående
motivasjonsarrangementet med Dag Otto Lauritzen som skal være i Egersund Arena i Evangeliehuset
26. april. Det ser ut som om det meste skal være i orden her. Idrettsrådet stiller opp og hjelper til
med standen før start. Idrettsrådet sponser sine styremedlemmer med to billetter hver til de som
ønsker dette. De som ønsker å være med på dette tar kontakt med Sem Hadland.

Adgangskort til styremedlemmene
Etter vedtak på et årsmøte for noen år siden skal idrettsrådets styremedlemmer komme gratis inn på
idrettsarrangementer i regi av våre medlemsklubber. Vi trykker derfor opp ID-kort som kan brukes til
dette. Disse ble utdelt på møtet.

Årsmøtesak angående regnskapsføring
På årsmøtet kom det opp en sak at en ønsket å undersøke om en felles regnskapsfører for byens
klubber og lag kan være en god ide. Vi utsetter saken til et møte hvor flere som har kunnskaper om
dette er til stede.

Eventuelt
-

-

Kulturavdelingen har bedt idrettsrådet om en uttalelse angående en eventuell ny ansatt
idrettskoordinator. Sekretær oversender følgende: «Eigersund idrettsråd ser at
aktivitetsnivået i idretten er stor i kommunen, og spesielt de små klubbene trenger hjelp og
veiledning til oppgaver som tilfaller klubbens leder og andre. Vi håper derfor at Eigersund
kommune kan ansette en egen koordinator.»
Idrettsrådet fikk utdelt oversikt over Eigersund kommune sine tilskudd til lag og foreninger.
Dette ser flott ut, men rådet ønsker mer informasjon angående beløpende som er utbetalt
sammen med flyktningekonsulenten.

