Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 28. mai 2018.
Sted:
Til stede:

Referent:
Gjest:
Forfall:

Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Tom Ove Sørdal, Rune Andersen, Stian Norheim,
Ina Shelby, Inger Torgersen, Therese N. Østebrød, Tone Tengesdal Stavnheim
Kristin Fardal Hovland
Brit L. Kvassheim
Tor Inge Leidland, Veronica Tjølsen

Gjennomgang av tildelte treningstider, fra høsten 2018
Presentasjon av tildelte halltider ved Brit L Kvassheim fra kulturkontoret. Det er kommet inn over 70
søkere i år, samtidig som gymsalene på Lagård og på Dalane videregående skole ikke lenger er
tilgjengelige. Kapasiteten er derfor fortsatt en utfordring. Men Espelandhallen er kommet til, og
dette er et svært gledelig tilskudd!
Idrettsrådet kom med et par små forslag til korrigeringer, som ble tatt til ettterretning.

Anlegg på Rinnan
Det er blitt avholdt et møte vedrørende planer for et anlegg på Rinnan. Plansjefen skulle avklare
diverse forhold, og deretter gi en oppdatering. Dette er ikke blitt gjort, og nestleder tar ansvar for å
etterspørre dette.

Status, nytt ridesenter
Leder og nestleder har vært i møte med Søsæther, som disponerer grunn på Haganeset. Avklaring
vedrørende området som næringsarealer skulle først avklares før eventuell videre prosess. Ønsket
om å legge området inn som rideanlegg i kommuneplanen er spilt inn, men det er ikke gitt konkret
tilbakemelding på om dette blir gjort. Nestleder sjekker status for kommuneplanen.

Kretstinget
Veronica, Stian og Svein Erling var representerte ved kretstinget. Lite konfliktfylt, stort sett enighet
og et vel gjennomført arrangement. NRK og Idrettskretsen inngår samarbeid om samkjøring av NM i
25 ulike idrettsgrener som NRK vil dekke.
Den 2. januar skal idrettsgallaen avholdes. Under sommermøtet tas det opp om noen er interesserte
i å delta.

Invitasjon til møte med fotballklubbene og kommunen
Idrettsrådet har mottatt invitasjon til møte med kommunen ved kommunalsjef kultur og oppvekst og
fotballklubbene. Møtet skal ta for seg kommende politisk sak; revidering av avtale om driftstilskudd
for kunstgressbaner. Nestleder stiller som idrettsrådet sin representant.

Sommermøtet
15. juni, oppmøte ved Kosen kl. 18:00

Bytte av fadderklubb
Ina og Rune bytter fadderklubb, Racketklubben og Skåra rideklubb, da dette er en mer ryddig
fordeling.

Neste styremøte: Ikke fastsatt

