Eigersund idrettsråd

Protokoll fra styremøte
Møtenummer
Dato
Tid
Sted:

4/2021
21. april 2021
Klokken 19:00
Teams

Navn
Svein Erling Jensen (styreleder)
Cecilie Therese Tengesdal (nestleder)
Vidar Olsen
Kirsti Elin Løyning
Terje Rasmussen
Rune Andersen
Ronald Eikefjord
Mette Helene Wersland (vara)
Wenche Nodland (vara)
Daniel Helleren (sekretær)

Tilstede
X
X
X
X
X

Forfall

*

X
X
X
X
X

*Ikke tilstede i sak

Saker
Sak 21/21 – Protokoll fra forrige styremøte
Sak 22/21 – Møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse
Sak 23/21 – Innsendt sak fra Dalane Kommune Bedriftsidrettslag
Sak 24/21 – Stortingsvalget
Sak 25/21 – Eventuelt

Oppfølgning
Sak 04/21 – Luftsportsenter og ridesenter
Sak 08/21 - Samarbeid med NAV

SAKER
Sak 21/21 – Protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Styret i idrettsrådet godkjente protokoll fra forrige styremøte.

Sak 22/21 – Møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse
Ordfører ønsket et nytt møte etter påske «for status i sakene». Svein Erling foreslo å få til et fysisk
møte i starten av juni. Videre ble det foreslått å ha møtet i den lille kinosalen, og dersom fysisk møte
ikke lar seg gjøre vil møtet bli gjennomført digitalt. Mette foreslo at idrettsrådet bør se på sakene fra
forrige møte og ta utgangspunkt i disse i utarbeidelsen av sakslisten. Styret var enige med forslagene
til Svein Erling og Mette og gir Daniel ansvar for å utarbeide saksliste og innkalle til møte.
Daniel oversender forslag til saksliste til styret, og sender møteinnkallelse etter godkjent saksliste.
Vedtak: Styret ble enige om å kalle inn til møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse i
starten av juni 2021. Sakene fra forrige møte danner grunnlaget for utarbeidelsen av sakslisten til det
kommende møtet.

Sak 23/21 – Innsendt sak fra Dalane Kommune Bedriftsidrettslag
Arne Brandsberg fra Dalane kommune BIL har tidligere sendt inn en sak om Dalane Tidene sine
prioriteringer i avisen. Styret diskuterte hvordan de kunne bidra i denne saken. Svein Erling trodde
ikke det var så mye idrettsrådet kunne gjøre i denne saken. Styret var enige med Svein Erling.
Vedtak: Styret diskuterte Dalane Bedriftsidrettslag sin innsendte sak og konkluderte med at de ikke
kunne bistå.

Sak 24/21 – Stortingsvalget
På forrige styremøte foreslo Svein Erling at idrettsrådet burde engasjere seg i forbindelse med
stortingsvalget. Svein Erling tror det kan bli utfordrende å få til noe over Teams. Vidar foreslo at det er
mulig å utfordre ledere på e-mail.
Vedtak: Styret var enige om å gi Svein Erling ansvar for å kontakte Rogaland Idrettskrets for å høre
om et eventuelt samarbeid i forbindelse med stortingsvalget.

Sak 25/21 Eventuelt
-Velkomst: Kirsi Elin deltok på sitt første styremøte og fikk en fin velkomst fra resten av styret.
-Sommeråpne haller: Svein Erling og Cecilie hadde 19.04.2021 et møte med Eivind Galtvik i
kommunen. På møtet ble de orientert om et budsjett på 300 000kr for sommeråpne haller som vil bli
lagt frem for kommunestyret.
-Møte med idrettskretsen: Cecilie har vært i møte med Rogaland Idrettskrets, og der ble Eigersund
Idrettsråd bedt om å purre på alle fadderklubber til å melde inn medlemstall og søke
momskompensasjon. Videre orienterte Cecilie styret om at idrettskretsen og kulturdepartementet

arbeider hardt mot å få til en ordning på krisepakken som hadde en skjev fordeling til arrangement og
slik. Cecilie oppfordrer styret til å kontakte deres fadderkluber og informere om at idrettslag bør
budsjettere som før og ikke redusere budsjett på grunn av at arrangement vil bli avlyst. Dette ettersom
man ikke får krisepakke visst man ikke budsjetterer for det.
-Årsmøte: Cecilie har deltatt på to årsmøter til sine fadderklubber.

OPPFØLGNING
Sak 04/21 – Luftsportsenter og ridesenter
Luftsportsenter
Styret ved Rune skulle sjekke foreløpig status på luftsportsenteret til styremøtet og legge en plan for
videre fremdrift. Rune hadde ikke anledning til å komme på styremøte, noe som gjorde at styret
besluttet å utsette saken til neste styremøte slik at Rune kunne være tilstede å orientere om status.
Vedtak: Styret utsetter saken til neste styremøte, slik at Rune som hadde ansvar for dette kan være
tilstede å orientere om status.

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV
Cecilie har forsøkt å komme i kontakt med NAV for å få til et eventuelt samarbeid med dem. Hun har
ikke fått kontakt med dem enda, men forteller at arbeidet er i gang.
Vedtak: Cecilie orienterte styret om at hun er i gang med å få til et samarbeid og tar dette opp på
neste møte.

Neste styremøte: 26.05.2021 klokken 19:00 v/ Sosial rom i Espelandshallen

