Eigersund idrettsrå d
Referat styremøte 7.august 2019.
Sted:
Til stede:

Referent:
Gjest:
Forfall:

Advokatkontoret, Nytorget
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Inger Torgersen, Ina Shelby, Tom Ove Sørdal og Tor
Inge Leidland
Brit Larssen Kvassheim
Tone Tengesdal Stavnheim, Rune Andersen, Therese N. Østebrød, Veronica Tjølsen,
Stian Norheim

Åpent idrettspolitisk møte
Svein Erling og Pete har hatt møtt Gunnar Kvassheim, som skal lede debatten.
Fylkespolitikerne blir bedt om å møte kl. 18:00 for en befaring utover anleggene rundt Dalane
Videregående skole. Svein Erling tar kontakt med Bernt Ludvik for befaringen i Tennishallen og
Kenneth for befaring i Espeland hallen. Tom Ove tar kontakt med Dalane Videregående skole for å
høre om de har høytaleranlegg vi kan bruke.
Sekretær sender mail til alle idrettslagene vedrørende møtet, kjøper inn vannflasker til deltakerne og
skriver navnelapper.
Alle i idrettsrådet møter på Dalane Videregående skole kl. 17:00 for å ordne med stoler og bord.
På møtet mellom idrettsrådet og administrasjonen i kommunen, lovet Eivind Galtvik å kalle inn til et
møte med rektor på Videregående skole og leder og nesteleder av idrettsrådet. For å snakke om
muligheten for å åpne opp for en idrettslinje på skolen. Dette møtet har ikke funnet sted enda. Svein
Erling har vært i kontakt med Eivind.

Annonsen for arrangementet ble sponset. Pete gir beskjed til DT at den også skal ligge elektronisk på
nettet. Tor Inge legger annonsen på FB.
-

-

Kretsen sender ut oppjusterte medlemslister 15. august.
Idrettsrådet ønsker å hjelpe til med å starte opp et basketballklubb. Hvis noen vet om det
er noen ildsjeler som har lyst til å starte opp, så kan idrettsrådet kalle dem inn til et
møte.
Egersund og Dalane Rideklubb ønsker foreløpig ikke jobbe mer med planer om nytt areal
til ridesenter og baner.
Spillemidler:
Fylket har delt ut 6 millioner til kommunen i spillemidler

-

Kunstgrasbane på Husabø, Lysanlegg i Hålå og Espeland hallen.
Det ble godkjent 30 millioner. Dalane hundeklubb sin søknad ble strøket. Det ble også
gitt penger til lekeparken i Årstaddalen.
Saken om ny svømmehall kommer i kommunestyret i november.

