Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 25. januar 2018.
Sted:
Til stede:

Referent:
Gjest:
Forfall:

Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Inger Torgersen, Tom Ove Sørdal, Stian Norheim,
Tor Inge Leidland, Tone Lise Aase.
Kristin Hovland
Bernt Ludvig Wetteland
Hanne Ulset, Therese N. Østebrød, Veronica Tjølsen, Rune Andersen.

Gjennomgang av referat fra forrige møte (politisk og administrativt møte)
•

Beklagelig at plansjefen meldte forfall, idrettsrådet hadde gjerne sett at han var tilstede.
Følgende uttalelse ble sendt fra plansjefen pr mail, vedrørende de to ønskede nye anleggene
i kommuneplanen (luftsportsenter og ridesenter):
Begge disse sakene er av en slik karakter at de må vurderes i forbindelse med revidering av
kommuneplanen – det må lages innspill med beskrivelse og kart som sendes kommunen.
Pete Seglem kommenterer at innspill vedrørende luftsportsenter ble sendt pr mail til
plansjefen den 16.9.2017. Innspill vedrørende ridesenter ble levert «over disk» høsten 2017.
Plansjefen har nå bekreftet at innspillet om luftsportsenteret er registrert, og at dette vil bli
vurdert «på vanlig måte som en del av revidering av kommuneplanen». Han kan derimot ikke
finne innsendt innspill om ridesenteret og ber om at dette sendes inn.

•

Vedrørende idrettspris, så påpeker Pete Seglem at idrettsrådet sin pris kun bør være basert
på prestasjon, og slik naturlig skilles fra innsatsprisen, som kan baseres på annen frivillig
innsats (til ildsjeler). Når den politiske saken utarbeides er det viktig at idrettsrådet er
involvert.

•

Ordføreren vil at det ved idrettsarenaer skal vise igjen at kommunen er en viktig
bidragsutøver. I denne sammenheng har idrettsrådet følgende forslag: Alle klubbene
kommer med mål over passende størrelse til skilt med kommunevåpen og tekst. Eigersund
kommune bør ta ansvaret for å lage oversikt over antall skilt, utforming, innsamling av mål og
produksjon av skiltene. Samtidig så må klubbene oppfordres til å utvise god samarbeidsvilje.
Saken tas opp på årsmøtet.

•

Idrettsrådet ble informert om at de fire rådmennene i Dalane jobber med en tilnærming til
motorsportanlegget i Hauge i Dalane. Det virket ikke som om det er aktuelt med et
interkommunalt samarbeid, og Eigersund idrettsråd velger å ikke involvere seg mer i denne
saken.

•

Det ble av rådmannen foreslått en cafédialog som skal omhandle integreringsarbeid.
Eigersund idrettsråd oppfattet det slik at dette er noe Eigersund kommune må ta initiativ til,
og avventer derfor ytterligere informasjon eller invitasjon.

Sladding av reklamer ved idrettsanlegg/ulik bruk av navn på anlegg
Idrettsforeninger opplever at media sin praksis vedrørende sladding av reklame og bruk av
sponsorerte navn på anlegg er inkonsekvent. Svein Erling Jensen har tatt med redaktør i Dalane
Tidende for å invitere til dialog mellom avisen og idrettslagene. Idrettsrådet mener at baner og bygg
med sponsornavn bør respekteres og reindyrkes. Redaktøren takket nei til et møte i denne omgang.

Besøk fra Egersund Racketklubb
Bernt Ludvig Wetteland gjestet møtet, for å si noe om klubbens opplevelse av søkeprosesser
vedrørende bygging/utvidelse av hallen, samt hvordan det er for en forening å ha ansvaret for 17.
mai-arrangementet. Det er ordføreren som har bedt ham ta kontakt med idrettsrådet. Det vanker
både ris og ros til kommunens håndtering av ulike henvendelser.
Den første saken omhandler mangelen på en helhetlig oppfølging fra kommunens side når en
organisasjon skal organisere 17. mai. Ingen ansatte har lenger den hele og fulle oversikten over hva
som skal gjøres (flagging/sperringer/ scene/godkjenning ol.). Orienteringer gis av 7-8 forskjellige og
oppleves svært fragmentert. Når en organisasjon får tildelt 17. mai-arrangementet så burde det i
tildelingsbrevet stått: «Ta kontakt med … for orientering». Denne problematikken er tidligere tatt
opp med daværende ordfører Egaas, med lovnad om at saken skulle følges opp. Racketklubben lurer
på hvor saken står nå.
Midlene som organisasjonene får for å arrangere 17. mai er ikke blitt endret på mange år. Midlene
burde vært gjenstand for årlig indeksregulering.
Den andre saken som tas opp gjelder hvordan en forening blir møtt i forbindelse med byggeplaner.
Her involveres 10-11 kommunale funksjoner, og det er vanskelig å opprettholde glød og motivasjon i
en kronglet prosess. Kommunen bør ta en intern diskusjon: Hvem er nøkkelpersoner i slike
prosesser? Hvordan kan en god oppfølging organiseres? Kan det være en idé å starte en
byggeprosess med et fellesmøte der nøkkelpersoner sammen finner løsninger?
Idrettsrådet tar disse sakene med videre til neste politiske og administrative møte.

Tur/befaring
Leidland har tatt kontakt med idrettsrådet i Haugesund, men dessverre så har interessen og
tilbakemeldingene vært labre. Idrettsrådet vil derfor heller besøke idrettsrådet i Hå, og Leidland tar
kontakt for å høre om de er med på et felles opplegg den 5.2.

Årsmøtet
Tidspunkt settes til den 7. mars kl. 19:00. Forespørsel til ordføreren om det aktuelle tidspunktet
passer er blitt sendt.
Pete kontakter hotellet for eventuell avtale. Jensen inviterer valgkomiteen til neste styremøte, den 8.
februar kl. 18:00, og årsmøtepapirer medbringes til gjennomgang.

Årsmøte med idrettskretsen
Svein Erling Jensen, Pete Seglem og Stian Norheim stiller.

Eventuelt
•

•

Pete Seglem legger fram et forslag om å invitere til et fellesmøte med klubber og med
bidragsytere/fond. Idrettsrådet vil «oppspore» fond i Rogaland og se på hva som er aktuelt.
Liste over slike fond ble i 2017 utarbeidet av kommunalt ansatt. Denne listen er oversendt
Pete, og tas med til neste styremøte.
Statusorientering, svømmehall på Lagård: Tom Ove Sørdal forteller at saken nå ligger til
behandling hos advokat, fordi kommunen ønsker å være helt sikre på at gjeldende regler
vedrørende anbud overholdes. Idrettsrådet er bekymret over framgangen, og Jensen
kontakter ordfører og eventuelt media for å «dytte på saken».

