Eigersund idrettsråd,
Referat fra årsmøte 8. mars 2017

Sted: Grand Hotell
Dato: Onsdag 8. mars 2017
Tid: 19:00

Saksliste:
1. Godkjenning av de frammøtte representanter.
Godkjent
2. Godkjenne innkalling, saksliste.
Godkjent
3. Valg av møteleder.
Pete Seglem, nestleder i idrettsrådet, ble foreslått og enstemmig valgt.
4. Valg av referent til årsmøtet.
Sekretær for idrettsrådet, Sem Hadland, ble foreslått og valgt.
5. Valg av to representanter til godkjenning / underskrift av årsmøteprotokollen.
Her ble Karen Kvalheim fra Egersund undervannsklubb og Alf Aakre Egersund
Kyokushin Karateklubb valgt.
6. Valg av to personer til tellekorps.
Samme personer som i sak fem ble valgt.
7. Behandle og godkjenne årsmeldingen.
Årsmeldingen ble lest i gjennom av sekretæren og godkjent. Se vedlegg
8. Behandle innkomne forslag og saker.
Ingen forslag mottatt.
9. Regnskap
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer for idrettsrådet Janne Sæstad og deretter
godkjent uten merknader. Se vedlegg.
10. Budsjett
Gjennomgått av kasserer og godkjent uten merknader. Se vedlegg.
11. Idrettsrådets pris for 2016.
Svømmeren Thomas Fardal ble valgt som mottaker av idrettsrådets pris 2016. Han har
så langt fått flere medaljer fra NM og ser ut til å bli en svømmer vi kommer til å høre
mye fra i tiden fremover. Vinneren var til stede og takket for oppmerksomheten og
prisen. Prisen er en diplom samt sjekk på 5000 kroner. Han fikk også god omtale i
Dalane Tidende i etterkant av utdelingen.

12. Valg
Valgkomiteens forslag ble banket i gjennom, uten kommentarer fra salen.
Nytt styre
Verv
Leder

Sittende
Svein Erling Jensen

Nesleder

Pete Seglem

Styremedlem Alf Reidar Eik
Styremedlem Sigurd Carlsen
Styremedlem Jannie Sæstad
Styremedlem Sverre Tengesdal
1.vara
2.vara

Tone Lise Aase
Dalane Sykleklubb
Veronica Tjølsen

Revisor

Arne Stapnes

Vararevisor

Terje Vanglo

Innstilling til valg
Svein Erling Jensen
EIK håndball
Pete Seglem
Egersund golfklubb
Tom Ove Sørdal
Egersund svømmeklubb
Hanne Ulset
Helleland IL
Rune Andersen
Egersund seilforening
Stian Norheim
Egersund pistolklubb
Tone Lise Aase
Dalane Sykleklubb
Veronica Tjølsen
Egersund Rugbyklubb
Arne Stapnes
EIK håndball
Terje Vanglo
Egersund O-klubb

Periode
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år

Nytt styre blir dermed som følger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svein Erling Jensen – leder (EIK håndball)
Pete Seglem – Nestleder (Egersund golfklubb)
Therese Netland Østebrød – Styremedlem (Egersund Karate Kyokushinkai)
Inger Torgersen – Styremedlem (Eiger FK)
Tor Inge Leidland – Styremedlem (Egersund undervannsklubb)
Tom Ove Sørdal – Styremedlem (Egersund svømmeklubb)
Stian Norheim – Styremedlem (Egersund pistolklubb)
Hanne Ulset – Styremedlem (Helleland IL)
Rune Andersen – Styremedlem (Egersund seilforening)
Tone-Lise Aase – 1. vara (Dalane sykleklubb)
Veronica Tjølsen – 2. vara (Egersund rugbyklubb)

Valgkomiteen
Leder
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Lilly Brunell
Alf Aakre
Liv Aina Adamsen

EIK Håndball
Egersund Kyokushin Karateklubb
EDR

Revisor
Revisor
Revisor

Arne Stapnes
Terje Vanglo

EIK håndball
Egersund orienteringsklubb

Avslutning

Årsmøtet ble avsluttet med bevertning på Grand hotell.

Referent
Sem Hadland

_______________________

Karen Kvalheim

Alf Aakre

_______________________

_______________________

Vedlegg
• Vedlegg 1: Årsmelding
• Vedlegg 2: Regnskap og budsjett.

Vedlegg 1
Årsmelding 2016
Idrettsrådet i Eigersund er et fellesorgan for alle lag, klubber og foreninger som er
medlem av Norges Idrettsforbund. Disse klubbene er idrettsrådets medlemmer.
Medlemskapet har siden Idrettsrådets start vært gratis i Eigersund. Styret i Idrettsrådet
er sammensatt av personer fra disse klubbene.
Rådet skal være bindeleddet mellom medlemmene, kommunen og idrettskretsen. Likeså kan
Idrettskretsen og Eigersund kommune benytte Idrettsrådet ved kontakt utad til medlemmene.
Styremøtene blir stort sett holdt i kulturkontorets lokaler i Standgaten. Styrevervene er
dugnadsbasert og møtene åpne.
Styret har fordelt medlemsklubbene seg i mellom og holder seg dermed oppdatert over det
meste som skjer. Målet er også at idrettsrådet skal være tilstede på klubbenes årsmøter.
Referat fra styremøtene ligger åpent for nedlastning på Eigersund kommune sine nettsider.

Medlemmer 2016
Saker 2016
Av saker Eigersund idrettsråd har hatt i 2016 kan vi nevne.
-

-

-

-

Arbeidet mot Eigersund kommune for at ny skole på Eigerøy skal leie Hålå til ute- og
inneaktiviteter i forbindelse med fysisk aktivitet.
Jobbet for å få en ny svømmehall på sakskartet til Eigersund kommune.
Fulgt med, og påvirket til idrettens beste, i saken om Lagårdshallen.
Deltatt på årsmøtene til idrettsrådets medlemslag- og klubber så langt dette har vært mulig.
Jobbet for at Dalane sykkelklubb skulle få realisert sine planer om terrengløype for sykkel i
Hobdalen
Har vært med på å arrangere motivasjonsarrangement med Dag Otto Lauritzen sammen med
sykkelkoordniator.
Deltatt på åpent forsoningsmøte på Grand hotell mellom Eigersund kommune, Eiger og EIK.
Eigersund idrettsråd ble invitert til levekårsutvalget for å fortelle om hvilke saker idrettsrådet
jobber med.
Hatt to styrerepresentanter i Folkepulsen. Dette er et prosjekt for å bedre folkehelsa hvor
målgruppene er innvandrere, funksjonshemmede, samt inaktive barn, ungdom og voksne.
Potten som fordeles i prosjektet er på 200.000 kroner.
Arbeidet for at Eigersund kommune skal ansette en egen idrettskoordinator som foruten å
være kommunens kontaktperson mot lag og foreninger også kan være behjelpelig med
spørsmål og saker.
Kommet med innspill når Eigersund kommune har fordelt midler til lag og foreninger.
Idrettsrådet har jobbet aktivt for at flere klubber sammen kunne få bygge felles klubbhus i
Nysundhalsen.
Kommet med innspill når Eigersund kommune har fordelt treningstimer i haller og anlegg.
Gått i gjennom reguleringsplaner for å se om en kan komme med innspill til fordel for
idretten eller for klubber og lag. Flere innspill er sendt inn.

-

-

-

Egersund og Dalane ridesenter har startet med å kikke etter et nytt sted for sin stall og anlegg
og Idrettsrådet har tatt dette opp i møtet med rådmann og ordfører for å få dette inn i
kommuneplanen.
Fordelt over en million kroner i lokale aktivitetsmidler til medlemsklubbene.
Arbeidet for å få redusert tilkoblingsavgiften for vann som rideklubben fikk, og hatt møte
med ordføreren for at andre lag og foreninger i framtiden skal få en reduksjon på slike
avgifter.
Kommet med innspill i saken om regler for fastmontert reklame på kommunale idrettsanlegg.
Deltatt på årets idrettskonferanse i Stavanger.

Styrets sammensetning
Styrets sammensetning består av personer fra flere forskjellige lag, klubber og foreninger i
Eigersund. Det blir lagt vekt på at disse representerer hele idretten i kommunen og ikke bare
sitt lag.

Styret
Svein Erling Jensen
Pete Seglem
Alf Reidar Eik
Therese Østebrød

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Sverre Tengesdal
Inger Torgersen
Sigurd Carlsen
Jannie Sæstad

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Tor Inge Leidland
Tone Lise Aase
Veronica Tjølsen

Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

EIK håndball
Egersund golfklubb
Egersund pistolklubb
Egersund Karate
Kyokushinkai
NMK Egersund
Eiger
Egersund skiforening
Egersund og Dalane
Rideklubb
Egersund undervannsklubb
Dalane sykleklubb
Egersund Rugbyklubb

I tillegg til dette er Sem Hadland sekretær i Idrettsrådet. Han er Eigersund kommune sin
representant og står ikke på valg og har heller ikke stemmerett.

Revisor
Arne Stapnes
Terje Vanglo

Revisor
Revisor

EIK håndball
Egersund orienteringsklubb

Leder
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Helleland IL
EIK Håndball
Egersund Kyokushin Karateklubb

Valgkomite
John Kvinen
Lilly Brunell
Alf Aakre

Styret i Eigersund Idrettsråd, Februar 2017.

Årshjul for Eigersund idrettsråd
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.
Møte mellom Eigersund kommune og idrettsrådet.

April
-

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

Mai
-

Møte med ordfører, rådmann og kommunalsjef for kultur og oppvekst.
Kommentere kommunens arealplan.
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.

Vedlegg 3

Regnskap og budsjett

Inntekter:
Tilskudd fra kommunen, drift
Renter
Refusjon møter
Tilskudd fra Idrettskretsen
Sum inntekter
Utgifter:
Møte- og kursutgifter
Gaver
Porto, gebyrer, forsikring o.l.
Utlegg seminarer(billetter,
kjøregodtgjørelse o.l.)
Idrettsrådets pris
Sum utgifter
Kapital
Saldo bank pr 01.01.16
Resultat +/Saldo bank 31.12.16

Budsjett 2016

Regnskap 2016

50.000,00
100,00
0
2.000,00
52.100,00

50.000,00
39,00
0
9.105,00
59.144,00

30.000,00
2000,00
5000,00
9.800,00

28.723,87
1.412,00
2.229,00
1.750,00

5.300,00
52.100,00

5.180,00
39.294,87

58.799,00
0
58.799,00

58.799,00
19.849,82 (+)
78.648,82

