Eigersund idrettsråd
Protokoll
Styremøte 27. januar 2021.
Sted:
Til stede:
Referent:
Gjest:
Forfall:

Sosialt rom v/Espelandshallen, klokken 19:00
Svein Erling Jensen, Tom Ove Sørdal, Pete Seglem, Therese N. Østebrød, Vidar
Olsen, Inger Sørlie, Terje Rasmussen, Inger Sørlie, Cecilie Therese Tengesdal
Daniel B. Helleren
Troels Ravn Pedersen & Adam Tobias Randen
Rune Andersen, Inger Torgersen & Stian Norheim

Sak 01/21 - Breddeidrett v/ Dalane Videregående Skole

Troels Ravn Pedersen var klokken 19:30 og orienterte idrettsrådet om hvordan breddeidrettstilbudet
ved Dalane Videregående Skole har vært. Troels forklarte at breddeidrett er et 2-årig prosjekt som
skoleåret 2020/2021 har vært valgbart for alle elever på både VG 1,2 og 3. Det var totalt 70 elever som
søkte plass på valgfaget, men det var kun plass til to klasser på 30 elever hver. Skoleåret 2021/2022
blir annerledes, da valgfaget vil bli delt opp i breddeidrett 1 og 2. De som allerede har hatt breddeidrett
som valgfag kan da søke seg inn på breddeidrett 2. Det er kun VG1 elever som kan søke plass på
breddeidrett 1. Troels forklarer at argumentet til skolen er å prioritere VG1 elever, slik at de kan få
plass på breddeidrett 1.
Breddeidrett er et valgfag der elever skal vise kompetanse i et utvalg av ulike idretter/aktiviteter med
fokus på se sammenhengen mellom trening og fysisk helse. Troels ytret ønske om å få til samarbeid
med andre idrettsklubber, og forklarte at dette har vært vanskelig grunnet Covid-19. De har hatt besøk
fra en Antoni fra Sandnes som har undervist elevene i «Flack Football». Troels forklarer at elevene har
undervisningstid på 90 minutter på ulike dager, der skifte av klær og dusjing inngår i tiden. Dette gjør
at det ikke er mulig å reise bort til idretter som ligger for langt unna.
Troels opplever at ledelsen fra skolen er støttende og positive for breddeidrettstilbudet. Det er enighet
blant de møtende om at det totale antallet søkere på valgfaget er et godt argument for å videreføre
breddeidrett ved Dalane videregående skole.
Pete ytret tanker om å få til en utvidelse av breddeidrettstilbudet eller koble inn mekanisk linje for å
kunne få til et samarbeid med det nasjonale bilsportanlegget som kommer i Sokndal. Han foreslår at
idrettsrådet kan ta en samtale med Dalane VGS for å se på muligheter og kartlegge om det er elever
som kunne vært interessert i en eventuell bilsportlinje. Om man skulle få til et tilbud innenfor dette
syntes Vidar det hadde vært spennende å sette på om man kunne få til et eget Dalane VGS Team. En
tanke fra Tom Ove var at det allerede finnes en mekanisk linje på Dalane VGS, og en mulighet kinne
vært å spisse denne mot motorsportanlegget.
Idrettsrådet tar initiativet til å innkalle aktuelle parter til et møte for å drøfte dette.

Sak 02/21 - Leder av valgkomiteen

Leder av valgkomiteen var klokken 19:45 på styremøtet for å kartlegge hvilke styremedlemmer som
var på valg, og hvem som ønsket å være på valg. Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet og sender
inn forslag senest 10 dager før årsmøtet skal avholdes.
Av de som var til stede og er på valg ytret Svein Erling Jensen og Pete Seglem at de ønsker å fortsette
i idrettsrådet. Følgende som var til stede og er på valg ønsket ikke å fortsette i idrettsrådet: Inger
Sørlie, Therese N. Østebrød og Tom Ove Sørdal.

Sak 03/21 - Forberedelser til årsmøtet

Idrettsrådet gjorde de nødvendige forberedelsene som måtte bli gjort i forkant av årsmøtet. Dato for
årsmøtet til idrettsrådet er satt til 10.mars 20201 klokken 19:00 og skal gjennomføres på kinoen ved
Egersund Kulturhus. Styret til idrettsrådet møter 18:00. Sted for årsmøtet er valgt på grunn av
tilfredsstillende avstand og kapasitet i henhold til Covid-19. Invitasjon blir sendt ut av sekretær minst
1 måned før årsmøtet.
Som idrettskulturelt innslag foreslo Pete å kontakte turnforeningen, med støtte fra resten av de
møtende. Det ble satt frist på 1 uke til å kontakte turnforeningen. Dersom turnforeningen ikke kan
komme er det tenkt å kontakte JiuJitsu for å høre om de kan være interessert.
Tom Ove forslo å gi idrettsprisen 2020 til Unntatt offentlighet, enstemmig vedtatt. Therese N.
Østebrød sørger for å invitere vedkommende. Sekretær ordner pengesjekk, diplom og blomster i
forkant av årsmøtet.
Handlingsplanen og årshjul for idrettsrådet bli endret før neste styremøte. Personer til valg- og
kontrollkomité blir valgt på årsmøtet. Idrettrådet foreslår Pete Seglem som møteleder på årsmøtet,
enstemmig vedtatt.
Det viser seg at lov for idrettsrådet ikke er oppdatert i henhold til hva som er ønskelig. Dette dreier seg
om å kunne velge å stå på valg i enten 1 eller 2 år. Tidligere lov sier at man blir valgt for to år. Dette
undersøker sekretæren nærmere.

Sak 04/21 - Orientering og oppfølging av møtet med politisk og administrativ
ledelse
•

•

•
•

Svein Erling orienterte styret om at Kyokushin har fått en ordning med kommunen der de har
fått tilgang til garderober og fått installert matter og diverse utstyr. Terje forklarte at
Kyokushin hadde sett på mulighet for å kjøpe bygget, men er nå fornøyd med utfallet.
Ønske om idrettskonsulent. Dette tas opp ved neste styremøte. Forslag fra Pete var å se på
stillingsbeskrivelser til idrettskonsulenter i andre kommuner. Cecilie foreslo å kontakte Lars
Erling Friestad som er idrettskonsulent i Hå Kommune.
Ferieåpne haller: Svein Erling orienterte om at kommunen ønsker å få en ordning som gjør at
haller kan være åpne i de ulike feriene.
Status svømmehallen: Idrettsrådet ønsker ikke ytterlige forsinkelser og håper på fortgang. Det
vurderes å kontakte eventuelle nøkkelpersoner og media.
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Tilknytningsgebyr for lag og foreninger, vann og avløp. Tom Ove forklarte at det ikke er lov i
henhold til loven å operere med ulike priser til foreninger og til privatpersoner. Svein Erling
mener at det må finnes en løsning.
Luftsportsenter. Pete orienterte styret om at han har kontakt med grunneier.
Idrettslinje. Svein Erling har forsøkt å ta kontakt med Norges Tennisforbund for et eventuelt
samarbeid om å få til en tennislinje ved Dalane Videregående Skole. Han har ikke lykkes i å få
svar fra forbundet enda.
Ridesenter, ny lokasjon. Pete har vært på befaring på et område på Fotland og mener det
passer utmerket. Han har vært i kontakt med Alf Ivar Tengs, og Svein Erling skal sjekke dette
videre opp.
Sentrumsplanen: Pete har sendt inn innspill om aktivitetspark, isflate og diverse.
EIK garderobe: Idrettsrådet ønsker ikke ytterlige forsinkelser og håper på fortgang. Det
vurderes å kontakte media.
Idrettsturisme: Pete orienterte styret om møte de hadde 18 juni 2020, men forklarer at
prosessen videre har stoppet litt opp.

Sak 05/21 - Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Idrettsrådet er involvert i utarbeidelsen av temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Pete
Seglem skal på vegne av idrettsrådet sende inn innspill til temaplanen. Inger Sørlie foreslo at
idrettsrådet burde ta med ønske om skatepark, og Cecilie T. Tengesdal kom med forslag om
treningspark og parkour. Cecilie nevnte også at NMK har planer om å bygge bane for radiostyrt
motorsport.

Sak 06/21 - Eventuelt

Idrettsrådet ønsker å invitere Nina Løvø ved Frivilighetssentralen til å komme på årsmøtet til
idrettsrådet for å orientere om Foreningsportalen. Dette er en portal hvor hensikten er å samle oversikt
over lag og foreninger i kommunen m.m.
Svein Erling ytret tanker om å få til et samarbeid med NAV om å inkludere de med ulike utfordringer i
idretten. Svein Erling og Cecilie tar kontakt med NAV for å få til et møte.
Det ble ytret ønske om at sakene som tas opp av Idrettsrådet får egne saksnummer for å lettere kunne
referere til saker som blir tatt opp.
Pete og Cecilie har ansvar for Folkepulsen, og Cecilie ordner med årsmelding til folkepulsen. Hun har
fått bilder og videoer fra ridesenteret.
Dato til neste møte: 24.02.2021 (klokken 19:00)
Vidar Olsen booker møte lokal på Espelandshallen.

