Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 8. februar 2018.
Sted:
Til stede:

Referent:
Gjest:
Forfall:

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

Orientering fra kommunalsjef økonomi
Eigersund kommune ønsker å rydde opp i praksis vedrørende forskuttering av spillemidler,
kommunal garanti og lån. Det skal utarbeides en prinsippsak, slik at det sikres likebehandling og
forutsigbarhet. I samme sak skal det utarbeides en beskrivelse av rutiner for idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning. Idrettsrådet vil få saken tilsendt til høring.
Pete Seglem kommenterer at det er positivt med en opprydding, og at idrettsrådet antagelig kan
stille seg bak administrasjonens forslag. Men: Idrettsrådet bør ha større innflytelse på
prioriteringslisten for idrettsanlegg, og samarbeidet mellom kommunen og idrettsrådet før forbedres
betraktelig på dette punktet. Dette bør administrasjonen ta til etterretning ved årets behandling.
Svein Erling Jensen spiller inn at idrettsrådet bør komme med en uttalelse før idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning gis (gjelder for foreninger som er organisert under NIF). Slik vil rådet bli gitt god
kjennskap til prosjektet tidlig, og opparbeide seg relevant kunnskap til lokale idrettsinitiativer.
Idrettsrådet bør få en formell henvendelse fra kommunen om uttalelse, for deretter å ta stilling til
om den aktuelle foreningen skal inviteres til et felles møte. Saksbehandler tar med seg innspillet.

Gjennomgang av referat fra forrige møte
•

•

•

Plansjef har ikke registrert innspill vedrørende ridesenter, som referatet presiserer. Pete
informerer om at forhold vedrørende grunn og grunneier er uavklart, og at innspill leveres
når avklaringer foreligger.
Det refereres til «neste politiske og administrative møte» i referatet. Dette møtet ønskes
avholdt i slutten av mars. Idrettsrådet må da huske å ta opp innspillene fra Egersund
Racketklubb, fra møtet den 25.1.2018.
Pete Seglem melder frafall fra årsmøte med idrettskretsen. Svein Erling og Stian Norheim
stiller.

Gjennomgang, møte med Hå idrettsråd
Svein Erling Jensen oppsummerer: Flott anlegg, veldig fint med integrert treningsstudio. Hå hadde
ikke samme finansielle kommunale ordninger som i Eigersund. Hå var frustrerte over Folkepulsen,
som betalte ut midler til tiltak etter at dette var gjennomført. Dette er ikke en praksis vi bør ha i
Eigersund. Hå idrettsråd sine medlemmer hadde ikke egne fadderklubber, men rådet besøkte jevnlig
klubbene. Dette vil Eigersund idrettsråd ta inspirasjon fra, og årlige besøk til ca. 5 klubber legges inn i
årshjulet. Klubbene i Hå var generelt flinke til å bruke idrettsrådet, og tradisjon for lojalitet og
fellesskap stod sterkt.
Eigersund idrettsråd lot seg imponere over aktivitetsområder som var blitt etablert, og som hadde
blitt planlagt og utformet av ungdom med behov for positiv sysselsetting.
Det hadde vært kjekt å gjengjelde gjestfriheten, og besøk ved seilsportanlegget, med påfølgende
seiltur, er foreslått.

Årsmøtet
Tidspunkt endres til den 14. mars kl. 19:00, slik at ordfører kan delta. Styret har ett forslag til vedtak,
som legges inn i årsmøtepapirene. Handlingsplanen ble revidert noe, og regnskapet er under
behandling hos revisor. Arbeidet med årsmøtet er i rute, og invitasjon sendes ut snarlig.

Idrettsprisen
Oppfordring til klubbene om å nominere kandidater sendes ut sammen med innkallelsen. Samtidig
sendes det også ut en liste med oversikt over fond/tilskuddsmidler til klubbene.

Eventuelt
•
•
•
•

Facebook-siden er under utarbeidelse. Alle styremedlemmer som er på fb legges til som
administratorer.
Fadderklubber, dette fordeles etter årsmøtet, da det er mer formålstjenlig.
Tor Inge Leidland: Det bør arbeides for å opprette en basketballklubb i kommunen. Det er
godt mulig at flere av de flerkulturelle innbyggerne vil være interessert i dette.
Idrettsrådets leder og nestleder har fått tilsendt en politisk sak til uttalelse vedrørende
abonnement hos Tilskuddsportalen. Rådet er enige med administrasjonens forslag til vedtak,
om ikke å tilslutte seg denne ordningen.

Neste møte: 7. mars kl. 18:00

