Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 15. august 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,
Veronica Tjølsen
Kristin Fardal Hovland
Gjøran Sørli og Bernt Ludvig Wetteland
Tor Inge Leidland

Gjennomgang av referat forrige møte
Merknader gitt av Pete:
•

Det er fortsatt ikke kommet tilbakemelding fra plansjefen om diverse anliggender
vedrørende Rinnan-banen. Men: Det kom imidlertid svar like etter dette møtet, der
plansjefen skriver følgende:

Vi har sammen med oppmålingsavdelingen sett på saken og kan gi følgende vurdering av muligheten
for at kommunen kan gi tillatelse til å kunne bebygge arealet:
1. Arealet ble kjøpt av staten som areal for friluftsformål. Det er derfor tinglyst hefte på det som
betyr at kommunen ikke kan gi tillatelse til bygging i strid med formålet det ble ervervet for.
Kommunen er ikke rettighetshaver til arealet.
2. Rettighetshaver er staten ved Direktorat for naturforvaltning, ikke kommunen.
3. Planstatus er at det er regulert til Offentlig formål og spesialområde høyspenningsanlegg.
4. Dersom arealet skal kunne bebygges må arealformålet endres gjennom reguleringsendring
samt at rettighetshaver som er staten må samtykke.
5. Eigersund kommune har derfor ikke mulighet for å gi tillatelse til å bebygge arealet pt.
Kommentar fra Pete: Svaret fra Tonheim viser at dette ikke er noen enkel sak. Muligheten er selvsagt
til stede, men vil kreve noe arbeid. Det første man i tilfelle må gjøre er å undersøke med Direktorat
for naturforvaltning om hvorvidt det vil være mulig å omregulere området til tiltenkt utnyttelse.
Om man ønsker å gå videre med saken, foreslås det at dette gjøres av de berørte parter, altså
Egersund Karate Kyokushin, Dalane Sykleklubb og EIK. Alternativ plassering kan muligens være på
grusbanen ved Eigerøy skole? Dette tas med til administrativt og politisk møte.
•

Rullering av kommuneplanens arealplan: Kommuneplanutvalget skal ha møte den 14.
september. Viktig å følge med på om luftsportanlegg og nytt ridesenter legges inn.

Fordeling av spillemidler for 2018
Styreformann i EIK, Per Årstad, gjester møtet, Svein Erling innleder:Idrettsrådet ønsker å prioritere
private anlegg (initiert av idrettsklubber) framfor de kommunale, men har ikke fått gehør for dette.
Men, det er nå vedtatt retningslinjer for avtale om garamti på lån i kommunale låne institusjoner, i

tillegg til at det nå foreligger en avtale om formelt møte mellom idrettsrådet og administrasjonen for
behandling av prioritert liste.
Årstad legger fram EIK sin sak: Det er blitt lagt kunstgress på bane på Husabø, som blant annet
brukes av skolen. Det ble søkt om spillemidler i 2018. I påvente av spillemidlene ble det tatt opp et
lån i SR-bank på kr. 900 000,-. I telefonsamtale med saksbehandler Jostein Salvesen i Rogaland
Fylkeskommune framkommer det at fylket ikke ønsker å overprøve de politiske avgjørelsene som er
gjort lokalt. Kunstgressbanen ble tildelt plass nummer 9 på listen over ordinære anlegg, og fikk ikke
tildelt spillemidler i 2018. EIK reagere på at kommunen har fått tildelt spillemidler til turveg samt
belysning i Langevann, selv om dette prosjektet ikke er påbegynt. Hva kan idrettsrådet gjøre for å
unngå lignende situasjoner for framtiden:
Svein Erling repeterer fra innledningen, om at det nylig ble vedtatt nye rutiner for utarbeidelse av
prioriteringslisten, der idrettsrådet nå er involvert i større grad. Idrettsrådet vil jobbe for at private
anlegg prioriteres.

Per Årstad benytter anledningen til å legge fram et par saker til:
•

•

•

Styrkerommet i Espelandhallen står ubrukt og uten utstyr. Fylkeskommunen (Dalane
videregående skole) sier at de ikke har råd til å kjøpoe inn utstyr. EIK foreslår å dele på utstyr
med flere klubber, så kan rommet brukes av alle etter kl 16:00.
Flere klubber har kanskje allerede utstyr de kan sette inn, mens andre kanskje er villige til å
investere i noe? Han håper med dette at idrettsrådet kan ta saken videre.
EIK fotball ønsker på sikt å å legge kunstgress på gressbanen på Husabø. Slik vil bruken kunne
utvides betraktelig. Dette ble nedstemt for et par år siden, men spørsmålet bør komme opp
til ny vurdering igjen.
Det er betimelig med en diskusjon rundt omorganisering av EIK. Ordningen med de tre
samorganiserte klubbene er ikke nødvendigvis den mest fruktbare.

Idrettslinje i Eigersund
Gjøran Sørli og Bernt Ludvig Wetteland gjester møtet for å komme med sine innspill til opprettelse av
idrettslinje i Eigersund. Sørli har vært i kontakt med Anne Beth Skjæveland ved olympiatoppen, som
er veldig ivrig og positiv til tanken. Hun er villig til å hjelpe til med oppstart av prosess. Sørli legger
fram et forslag om at en bør gå for ordning der idrettslinjen kombineres med en yrkesutdannelse, og
ikke med studiespesialiserende. I tillegg så må idrettslinjen tilby en stor bredde innenfor sine
idrettslige fag.
Det må utarbeides et skriftlig forslag som kan brukes til videre presentasjon for sentrale roller i
videre prosess. Tom Ove Sørdal og Gjøran Sørli tar på seg dette ansvaret, og sørger for å ha noe
ferdig innen møtet med administrativt og politisk hold senere i høst (den 5. oktober?). Skjæveland
kan bidra med å framstille noe skriftlig, og det kan også være lurt å få med seg generalsekretærene i
de aktuelle forbundene.

Wetteland vil gjerne ha racketsport inn blant fagene som skal tilbys ved en eventuell idrettslinje.
Svømming blir også svært aktuelt når nytt anlegg står klart. Wetteland deltar ved det neste politiske
og administrative møtet (i oktober), og etter hvert bør også, i tillegg til lokalpolitisk ledelse,
fylkesordfører og fylkespolitikere kalles inn. Idrettsrådet bør ta initiativ til et slikt møte.
Gjøran Sørlie benytter anledningen til å legge fram et par saker til:
•
•

Olympiatoppen oppfordrer klubbene til å bli flinkere til å benytte seg av tilbudene de har.
Det er mulighet for klubbene til å delta ved flere aktuelle kurs.
Samtlige klubber i Eigersund kan bli bedre til å samarbeide. Rune Andersen foreslår en
temakveld der alle ser på mulig samarbeid. Dette kan eventuelt tas opp ved årsmøtet.

Neste møte: Torsdag den 27. september på det nye seilsportsenteret. Kl 18:00.
Svein Erling Jensen inviterer Hå idrettsråd til å komme kl. 19:00. Rune lager et opplegg som
omhandler seilsport.

