Eigersund idrettsråd
Protokoll fra styremøte
Møtenummer
Dato
Tid
Sted:

6/2021
16. juni 2021
Klokken 17:30
Sosialt rom v/ Espelandshallen

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)
*Ikke tilstede i sak

Tilstede
X
X
X

Forfall

*

X
X
X
X
X
X
X

Sak 29 & 30
Sak 29 & 30

Saker
Sak 29/21 – Protokoll fra forrige styremøte
Sak 30/21 – Opptak nytt idrettslag
Sak 31/21 – Idrettens dag
Sak 32/21 – Frafall
Sak 33/21 – Sentrumsplanen
Sak 34/21 – Eventuelt

Oppfølgingssaker
Sak 04/21 – Luftsportsenter og ridesenter
Sak 08/21 - Samarbeid med NAV
Sak 22/21 – Møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse
Sak 27/21 – Informasjon om fordeling av treningstider
Sak 28/21 – Kommunikasjon, roller og oppfølging av saker

SAKER
Sak 29/21 – Protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Styret i idrettsrådet godkjente protokoll fra forrige styremøte.

Sak 30/21 Opptak nytt idrettslag
Rogaland idrettskrets anbefaler opptak av Egersund Frisbeegolf klubb som er en nylig opprettet klubb.
Dette idrettslaget består av 11 medlemmer med høringsfrist for opptak den 25 juni.
Vedtak: Eigersund Idrettsråd er positive til et nytt idrettslag, og velger dermed å innstille til opptak av
Egersund Frisbeegolf klubb.

Sak 31/21 Idrettens dag
Svein Erling har vært i møte med Rogaland idrettskrets som presenterte muligheten for å arrangere
idrettens dag i Egersund den 25 september 2021. Dette går ut på å samle så mange idretter som mulig i
Egersund sentrum og få til masse aktiviteter. Svein Erling har vært i dialog med Eiger og EIK som
begge er positive til dette. Hele styret er også positive til dette arrangementet men påpeker at det ligger
mye arbeid bak for å kunne få det til. Styret ble videre enige om at Vidar lager et infoskriv som skal
sendes til alle idrettslag i Eigersund kommune. Etter godkjenning fra resten av styret kan dette
infoskrivet distribueres videre. Terje i styret tar også kontakt med Vidar Nesheim i Egersund i sentrum
for å involvere dem i den videre planleggingen.
Vedtak: Styret er positive til å arrangere idrettens dag og har lagt en plan for videre fremgang.

Sak 32/21 Frafall
Svein Erling orienterte om frafallet i antall medlemskap i Eigersund, noe han tror kan skyldes
koronapandemien. Idretterådet oppfordrer idrettslag eller foresatte til å søke midler fra kommunen
sitt Fritidsfond dersom de har barn som ønsker å være medlem i et idrettslag og har lav inntekt.
Vedtak: Svein Erling orinterte styret.

Sak 33/21 Sentrumsplanen
Tidligere styremedlem Pete Seglem sitter for øyeblikket i denne arbeidsgruppen. Hele styret synes det
er greit at Pete kan bli sittende videre i denne arbeidsgruppen, men det er viktig at Pete avklarer med
idrettsrådet før han uttaler seg til avisen.
Vedtak: Styret velger å ha Pete Seglem som medlem i arbeidsgruppen og ønsker å invitere Dag Kjetil
Tonheim etter hvert for en orientering rundt status.

Sak 34/21 Eventuelt
Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt.

OPPFØLGINGSSAKER
Sak 04/21 – Luftsportsenter og ridesenter
Luftsportsenter: Veien videre blir å få samlet alle aktørene til et møte. Idrettsrådet skal invitere til et
nytt møte med aktuelle parter fra kommunen og fallskjermklubben. Møtet vil bli gjort etter idrettens
dag har blitt gjennomført. Rune tar saken videre, og hører sjekker interessen rundt å få til fallskjermhopping på idrettens dag. Rune har ansvar for å invitere til neste møte med de aktuelle partene.
Vedtak: Styret velger å utsatte saken til etter idrettens dag er gjennomført, og innkaller da de aktuelle
partene til et møte.

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV
Vedtak: Saken ble tatt til orientering og NAV blir invitert til et møte med idrettsrådet til høsten.

Sak 22/21 – Møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse
Vedtak: Svein Erling orienterte styret om møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse. Det
påpekes at det var utrolig kjekt at det var mange fra kommunen som møtte.

Sak 27/21 Informasjon om fordeling av treningstider
Styret forstår det slik at hallene ikke skal være åpne om sommeren pga det ikke skal være organiserte
treningtider. Dette syntes de er dumt ettersom de ønsket at hallene skulle være åpne for alle og bli
brukt uten å måtte ha en fast time eller være organisert.
Vedtak: Styret diskuterte saken, og håper hallene blir åpne og tilgjengelige for alle.

Sak 28/21 – Kommunikasjon, roller og oppfølging av saker
Saken ble ikke tatt opp på styremøte.
Vedtak: Styret utsetter saken til neste styremøte.
Neste styremøte: 18.08.2021 klokken 19:00 v/ Espelandshallen (Sosialt rom)

