Eigersund idrettsrå d

Referat styremøte 23. september 2016.
Sted:
Til stede:

Referent:
Forfall:

Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Inger Torgersen, Alf Reidar Eik, Pete Seglem, Tone Lise Aase, Tor
Inge Leidland
Sem Hadland
Therese Østebrød, Jannie Sæstad, Veronica Tjølsen, Sigurd Carlsen, Sverre Tengesdal

Referat og innkalling
Godkjent.

Sport for alle
Idrettsrådet fikk besøk av tre ungdommer som hadde startet opp et tilbud for utviklingshemmede og
andre som faller utenfor dagens idrettstilbud. De har tidligere fått leie hall på Lagård mens de nå er i
arbeidskirken på Eigerøy. De lurte på hvilke muligheter de hadde for å søke om økonomisk støtte til
prosjektet. Idrettsrådet informerte at for å få støtte så må de være med i et lag eller en klubb
tilknyttet Norges idrettsforbund. De ble derfor oppfordret til å forsøke å få prosjektet inn i en klubb
for så å komme tilbake angående støtte. Prosjektet vil for eksempel passe godt inn i Folkepulsen, og
de vil da kunne få støtte derfra.

Regler for fastmontert reklame på kommunale idrettsanlegg
Idrettsrådet ser positivt på at det nå kommer reglement for oppheng av sponsorplakater på
kommunale baner og anlegg. Når det gjelder reglementet for utendørs anlegg ønsker en å ta bort
punkt 8 som begrenser idrettslagene til hva de kan bruke inntektene fra sponsorplakatene til. I
saksfremlegget er også punkt 2c og 2a såpass like at disse kan ses på sammen.

Folkepulsen
Søknadsfristen for å få midler fra Folkepulsen har gått ut og det har kommet inn flere søknader. Noen
gode og noen som nok ønsker midler til tiltak som nok ligger litt på utsiden av det Folkepulsen er
tenkt til. Idrettsrådets representanter som er med i komiteen kommer tilbake med hvor pengene har
blitt bevilget etter at dette har blitt gjort.

Alternativt bruk av treningsbanen på Rinnan
Eigersund idrettsråd har fått en henvendelse fra Frank Nomell og John Mong angående alternativ
bruk av Rinnanbanen. De ønsker at det skal legges til rette for at en vinterstid når det er frost kan
sprøyte banen slik at den kan brukes som skøytebane. Idrettsrådet ser positivt til dette, men kan ikke
påta seg å ta denne dugnadsjobben. EIK er den formelle eier og brukes må først avklares med dem.
Ønsker Frank Nomell og John Mong å starte en dugnadsgjeng så stiller idrettsrådet seg positiv til
dette, men å ta seg av selve jobben ligger nok utenfor det som rådet er satt til å gjøre.

Reguleringsplaner
Idrettsrådet har kikket på reguleringsplanene for sykehuset, Eigerøy skole, Hafsøyhagen og
Sølvhagen og ønsker å komme med følgende innstilling til samtlige.

«Eigersund idrettsråd ser positivt på planene da enhar tatt hensyn til myketrafikanter, dvs. trygg
gang/ sykkelvei fram til barnehage, skole, idrettsanlegg, friluftsområder osv.».

Eventuelt
-

Etter møtet med ordfører og rådmann har vi ikke fått referat. Sem purrer på dette.
Pete sender en henvendelse til kommunen for å få endret reglene for gebyrer slik at lag og
foreninger ikke får så store utgifter til dette.
Pete og Svein Erling holder kontakt med foreldreutvalget på Eigerøy skole slik at de kan stå
sammen i ønske om svømmehall i forbindelse med den nye skolen.
Møteplan
Neste møte er onsdag 12. oktober 20:00 i forbindelse med de lokale aktivitetsmidlene.
25. november blir årets julemøte. Idrettsrådet tar da først møte på kulturkontoret før en går
på Grand dinnershow.

