
From: Odd Stangeland
To: tjd@eigerfk.no; kenneth@eikfotball.no; svein@advokatene-egersund.no; Kristin Bø Haugeland; Eivind

 Galtvik; Leif Erik Egaas
Cc: Leif Broch
Subject: Spørsmål til møte 03.03.16
Date: 29. februar 2016 16:54:26

Som avtalt sendes spørsmål til møtedeltakerne på forhånd:
 

1.       Hvilken rolle har Idrettsrådet overfor idrettsklubbene i kommunen?
 

2.       Hvor mange medlemmer og lag har klubben?
 

3.       Hvor mye får den enkelte klubb i støtte fra Eigersund kommune pr. år?
 

4.       Hvilke verdier og målsetninger har klubben?
 

5.       Sykkel & gangsti fra Leidlandsfeltet gjennom Hålå
Hva skjer egentlig med sykkel og gangsti avtale Eigersund kommune og Eiger FK? 
Hvorfor vil ikke kommunen kompensere Eiger FK når den legges på Eigers eiendom?
 

6.       Bakkebøbanen avtalte angående rettigheter til bruk av banen 2 dager i uken.
Eiger FK har i alle år hatt rett til å bruke denne banen. Skrevne avtaler(03.02.92) og
 muntlige uttalelser fra Ordfører(29.08.12) om at denne retten selvsagt gjeller også etter
 at EIK har lagt kunstgress på banen.
Kan kommunen sette et strek over gjeldende avtaler uten noe forhandlinger?
Har ikke Eiger FK krav på kompensasjon fra kommunen for avtalebrudd?
 

7.       Lagårdbanen/Lagårdhallen.
Hvordan kan kommunen leie grunnen til EIK for 1000,- pr. år når Eiger tilbød komm.1
 mill. for banen?
 

8.       Skolekunstgressbanen/Husabø.
EiK ønsket ikke å videreføre vedlikehold for 65.000 pr. år. Eiger la inn et bud til
 kommunen på 50/60.000 pr. år. Ble tilbudt Eiger for 30.000. Ble avslått av Eiger.
 Videreført til EiK for 65.000.
Hvordan kan det skje?
 

9.       Idrettsparken og Hålå: Ny tribune m/tak:
a.       Oppsatt av EIK på dugnad. Verdsatt av EIK til 700.000 som tilbakebetales fra

 kommunen til EIK over X ant år?
b.      Eiger satte opp på dugnad. Prisanslag 150.000. Dekkes 100% av Eiger FK. Hvorfor

 ingen støtte fra kommunen?
 

10.   Idrettsparken: Eiger har midlertidig flyttet til Hålå.
EIK har fått mer tid på gressbanen. Eigers reklameskilt på langsiden fjernet av EIK.
Etter lang diskusjon fikk Eiger anledning til oppsetting skilt i en av svingene.
Er det riktig at Eiger straffes på denne måten?
 

11.   Idrettsparken vs. Hålå
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a.       Nytt høyt gjerde på treningsbanen på Husabø - hvorfor får EIK fått dekket
 60/70.000 for dette fra kommunen?

b.      Nytt tilsv. høyt gjerde på Akerbanen nærmest Eigerhuset. Eiger søkt kommunen
 om refusjon. Fikk avslag.
 

12.   Idrettsparken og Eigerhuset:
a.       Garderober, dusjer, toaletter, kommunale avgifter ,strøm etc.: Blir EIK belastet

 100% av dette? Er kun de som bruker disse kommunale garderobene?
b.      Garderober, dusjer, toaletter, kjøkken etc.: Eiger betaler 100% for vann,

 renovasjonsavgift til kommunen samt strøm til Dalane Energi.
 

13.   Opparbeiding av fotballbaner og kommunale driftstilskudd:
Noen får opparbeidede baner for kr.1 i leie mens Eiger FK bruker mange 100 tusen på
 grunn arbeide pr. bane.
Driftstilskuddet pr. kvm kunstgressbane fra kommunen til klubbene er like uavhengig av
 kostnadene til opparbeiding.
Hvorfor er driftstilskudd pr. kvm gressbane lavere enn for kunstgressbane?

 
14.   Samarbeid

a.       Hvordan samarbeider klubbene med Idrettsrådet?
b.      Hvordan er klubbenes samarbeid med andre idrettslag?
c.       Finnes det områder der Eiger og EIK kunne samarbeidet annerledes enn i dag?
d.      Hvordan fungerer samarbeidet med Eigersund kommune?

 
Ordfører vil lede møtet, og være ordstyrer.
Det vil legges opp til en stram regi der at alle partene kan fremlegge sine synspunkter i de
 punktene det er aktuelt (eks. er det flere spørsmål som ikke angår EIK).
Alle kan stille oppklarende spørsmål, men det legges ikke opp til diskusjon eller nye
 problemstillinger.
 
Det føres referat fra møtet som fremlegges politiske utvalg.
 
Vel møtt på torsdag kl.17!
 
 
Med vennlig hilsen

Odd Stangeland
Ordfører
Direkte telefon: 51 46 80 11 – mobiltelefon: 488 91802 - sentralbord: 51 46 80 00
E-post: odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.
www.eigersund.kommune.no - Facebook.no/eigersund - @EigersundK

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive
 personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig
 etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas
 regler.
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