
Eigersund	idrettsråd																		 	

Referat	styremøte	9.	september	2020.	

Fordeling	av	Lokale	aktivitetsmidler	
Grunnet Korona bestemte NIF at deler av 4lskuddet skulle forhånds4ldeles. Kretsen har derfor 
allerede 4ldelt klubbene 60% av det beløpet de fikk i 2019. Kriteriene for 4ldelingen ble ved årsmøtet 
vedtaE endret, og deEe fører 4l at noen idreEslag vil få 4ldelt et beløp i 2020 som er lavere enn 60% 
av 4lskuddet de fikk i 2019. Årets 4ldeling er derfor underfinansiert med kr. 11 790,-. IdreEsrådet 
dekket deEe med sine egne midler. Kris4n lager en oversikt over søknader på den skjønnsmessige 
«poEen» på kr 50 000,-, og oversender deEe 4l styrets medlemmer. Tildelingen skal foregå innen den 
25. september.   

Idrettsturisme	
Møte med arbeidsgruppa skal avholdes i sluEen av september. IdreEsrådet og/eller representanter 
fra de ulike klubbene skal her presentere sine forslag 4l arrangement som en felles kan satse på 
innenfor idreEsturisme-begrepet. DeEe skal presenteres: 

-KNA Raceway. Svein Erling har snakket med dem, og de presenterer selv forslag på møtet. Svein 
Erling sørger for invitasjon når 4dspunkt foreligger. 

-Eiger FK. Jubileumscup i 2022, i anledning 40-års jubileet 4l HC-laget. Lage «folkefest», konsert på 
torget, beachvolley, ak4vitet i sentrum osv. Invitere lag fra Rogaland, Agder og omegn. Eiger 
presenterer forslaget. 

-Karate Kyokushin. Sommerleir 2021 eller 2022. Rune Andersen presenterer forslaget. 

-Seilforeningen, i samarbeid med Navico, Navtor mm, SeilregaEa. Pete Seglem og Cecilie Tengesdal 
presenterer forslaget. 

-NMK Egersund, Damelandsfinalen 2021, og kvalifiseringsløp 4l landsfinale. Cecilie Tengesdal 
presenterer. 

-«IdreEshelg». Ulike ak4viteter i hele kommunen. Eks: NaEløp med hodelykt mellom Hellvik og 
Egersund, Olabilløp i sentrum, åpne haller, idreE i sentrumsgatene, klatretårn, osv… Pete presenterer. 

Sted: Kan4na på rådhuset

Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Tom Ove Sørdal, Terje Rasmussen, Rune Andersen, 
Cecilie Therese Tengesdal.

Referent: Kris4n Fardal Hovland

Gjest:

Forfall: Inger Torgersen, Therese Østebrød, Inger Sørlie, S4an Norheim, Vidar Olsen, 



Kris4n avventer svar fra Eivind Galtvik på møte4dspunkt, struktur, agenda osv. Sender ut invitasjon så 
snart deEe er på plass. 

Politisk	sak,	evaluering	av	tilskuddsmidler	og	leieavtaler	
IdreEsrådet oppfordrer sterkt 4l at kulturkontoret legger en grundig innsats i å kartlegge hvorvidt det 
er et udekket behov for hall i den organiserte idreEen. I så fall så kan deEe dekkes gjennom 
eksisterende leieavtale med Eiger. Kris4n tar deEe videre. Dersom det viser seg å ikke være behov for 
leieavtalen/et mindre behov enn det kontrakten 4lsier, så må de sparte leieinntektene føres 4lbake 4l 
idreEen. 

IdreEsrådet støEer ikke forslaget om å endre «bruEoutgif» 4l «neEoutgif» som grunnlag for 
beregning av drifs4lskudd. Klubber som har vært gode 4l å tjene penger skal ikke straffes for deEe. 

Alle innspill tas 4l eEerretning av saksbehandler, og vil enten føre 4l endringer i forslag 4l vedtak, 
eller foreligger som alterna4vt vedtak eller høringsuEalelse. IdreEsrådet får 4lsendt oppdatert tekst 
når denne er klar. 

Plan	for	idrett,	friluftsliv	og	fysisk	aktivitet	
IdreEsrådet blir involvert i planarbeidet. Styremedlemmer bør lese arbeidsdokumentet som skal 
legge føringer for det videre arbeidet, og gjøre seg opp noen tanker om hva som kan spilles inn.  

Reguleringsplaner	og	temaplaner	
Følgende planer ligger nå ute på høring: Temaplan for hovedsykkelveineE, Trafikksikkerhetsplan, 
Detaljreguleringsplan for Humlestadgaten og for Sandbakkveien 20. Pete blir idreEsrådets 
«planmann», som sender inn uEalelser på vegne av rådet, i tråd med dets verdier og interessefelt. 

Breddeisrett	ved	Dalane	videregående	skole	
Kjempebra jobbet! Troels Ravn Pedersen inviteres 4l neste styremøte for å gi en statusoppdatering på 
det populære 4lbudet. Svein Erling sørger for invitasjon. Arbeidet med å realisere en fullverdig 
idreEslinje fortseEer. Svein Erling henter inn innspill/uEalelse fra leder av tennisforbundet. 

Eventuelt	
IdreEsprisen. Frist for å sende inn forslag er den 1. oktober. Kris4n sender ut påminning 4l alle 
klubber. 
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