Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 6. juni 2017.
Sted:
Til stede:

Referent:
Forfall:

Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Stian Norheim, Therese Østebrød Inger Torgersen,
Tom Ove Sørdal, Tor Inge Leidland, Tone Lise Aase
Sem Hadland
Rune Andersen, Veronica Tjølsen, Hanne Ulset,

Referat og innkalling
Referat fra forrige møte mangler. Usikkert hvem som hadde ansvaret for dette.

Treningstider
Brit Kvassheim fra kulturkontoret var på møtet og ga en grei forklaring på hvordan treningstidene i
kommunens haller og anlegg ble fordelt. Alle lag som har søkt, har fått noe tid. Det er mindre plass
en det som blir etterspurt, men dette vil bli bedre når den nye hallen på Lagård er på plass neste år.
Da kan en også se om en kan fordele det slik at Volleyballen blir på Husabø og at Håndballen flytter til
Lagård. Når det gjelder trening i svømmehallen på søndager må dette søkes om direkte til Margit i
miljøavdelingen.

Møte med ordfører
Det har vært møte mellom idrettsrådet og Eigersund kommune ved kommunalsjef for kultur,
rådmann og ordfører. På dette møtet manglet plansjef og det ble lovet et møte med han på et senere
tidspunkt. Uklart når dette blir. En må purre på Galtvik angående møtet med plansjef Dag Kjetil
Tonheim.

Kommuneplan
Fremdriften av denne og om idrettsrådets ønsker kommer med, må en ta opp når en får møte med
plansjef i Eigersund.

Quiz
Også i år blir det arrangert Egersundsmesterskap i quiz på Grand til inntekt for kreftsaken.
Idrettsrådet melder på Pete, Sem, Svein Erling og Therese.

Sommeravslutning
28. juni blir det sommeravslutning i Sokndal. Avgang fra Gruset 18:00

Politisk allmannamøte
Foran hvert valg har Eigersund idrettsråd holdt et idrettspolitisk allmannamøte på Grand hotell med
politikere fra hvert parti. For at dette ikke skal kollidere med andre valgkamparrangement har
politisk sekretariat tidligere kommet med en aktuell dato. Vi venter på denne.

Eventuelt
-

Første møte etter sommeren blir 15. august
Sem vil nå fratre som sekretær for rådet, men vil være tilgjengelig til ny ansatt er på plass.

