
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 
Dato/tid:  17.06 2010 
Sted: Hellvik Bistro 
Til stede: Kenneth Pedersen, Pete Seglem, Lillian Løyning, Tommy Feyling Nilson, Sverre Tengesdal, 

Siv Slettebø  
Referent: Tommy Feyling Nilson 
Forfall: Marianne Løvold, Frank Nomell, Sem Hadland  
Ikke møtt: Svein Erling Jensen 
 
Sak nr:  Ansvar/Avgjørelse
 Godkjenning av referat sist styremøte. Referat fra 21. april d.å. ble 

godkjent med merknad om at Pistolklubben er nevnt to ganger under 
fadderordningen. Tommy har ansvaret for denne klubben. 

Alle 

03-2010 Kjøkkenet i Egersundshallen. 
IR v/Pete tok etter årsmøtet initiativ til et felles møte mellom kommunen og 
hallens brukere. Fra kommunen møtte Helge Waage. Hallens vaktmester 
deltok også. Kommunen er som eier ikke avvisende til å gjøre visse 
utbedringer når det gjelder kjøkken og kiosk slik at man kan få et bedre 
felles samlingslokale. Dessverre mangler eier nå ekstra midler til dette.  
Det ble under møtet besluttet at en egen gruppe iverksetter oppussing i form 
av dugnad. Kommunen bidrar der de kan, bl.a. med diverse møbler. 
Utgifter som maling etc deles mellom alle. IR ser på denne løsningen som 
svært positiv. 

Pete 

04-2010 Idrettsrådet sine internettsider 
Pete er nå i gang med å ta portrettbilder av IR’s medlemmer som kan legges 
til i profilene. Vi bør vurdere utvidet omtale utover det som står i 
møtereferat av viktige enkeltsaker, gjerne med bilde(r). Kommunale 
søknadsfrister for lag og foreninger må legges ut i en egen oversikt. 

Sem / Pete 

 Rullering av kommuneplanen 
v/ Pete. Kommunens befolkning har fått tilsendt informasjon om at 
kommuneplanen skal rulleres. Tonheim har i kontakt med Pete foreslått et 
møte mellom repr fra IR og fra planavd i kommunen. Dette ser IR positivt 
på, og Pete, Sverre og Lillian tar et initiativ til et slikt møte. IR bør minne 
sine medlemsforeninger via fadderordningen om fristen for innspill til 
rulleringen, som er 1. august. Gjelder først og fremst den delen av planen 
som omhandler bruk av arealer i kommunen. Eksempelvis har Golfklubben 
allerede fått øremerket områder for utvidelse av golfbanen på Maurholen.   

Alle 

12-2007 Idrettshall på Lagård 
Info v/Pete. Prosjektgruppen og arbeidsgruppen har begge hatt møter og 
Pete representerer IR i begge gruppene. Fylkeskommunen har sagt at de 
kan tenke seg å leie treningstider for DVGS i en slik hall. Etter ferien vil de 
gi et overslag over hvor mye dette innebærer. Foreløpig er en eventuell hall 
sin endelige form og størrelse ikke besluttet. Det er nok mulig at noen av 
dagens ambisjoner må dempes litt hvis en hall skal kunne realiseres. 
Beliggenhet vil bli på Lagård grusbane, mot Racketsenterets bygg. 

 

 SLT 
IR v/ Tommy og Kenneth har bidratt under SLT’s avvikling av 
kveldsarrangementer for alle kommunens skoleelever som skal begynne på 
ungdomsskolen til høsten. Hovedformålet med disse samlingene har vært å 
lette overgangen mellom barne- og ungdomsskole ved å komme sammen 
for å snakke om utfordringer og forventninger. Både foreldre og elever var 
invitert og tilbakemeldingene har vært gode. IR’s rolle under disse 
samlingene har vært å aktivisere elevene mens de voksne snakket sammen. 
Samtidig har rep fra IR prøvd å informere litt om det varierte idrettstilbudet 
vi har her i kommunen via våre medlemmer. 
Det er for øyblikket usikkert om SLT vil bli rammet av innsparinger som 
må foretas i kommunen, bl.a. i form av nedbemanning. Uansett ytrer 
Tommy nå et ønske om å få avløsning etter ca halvannet år som 
representant for IR i SLT. Blir tatt opp igjen etter ferien. 

Tommy / Kenneth 

 LAM 
Disse midlene har blitt fordelt til fylkene fra Kulturdepartementet. Kommer 
snart til Eigersund kommune. Følges opp like etter ferien. 

Tommy  



 Eventuelt 
- Rogaland IdrettsKrets. Pete er nå representert i styret i RIK. Hans 

ansvarsområde omhandler idrettsanlegg i fylket. 
-  Tommy har nå overtatt som kasserer for Inger. IR er ikke 

registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette bør gjøres for 
bedre ryddighet og Tommy vil følge saken opp. Kontoen for 
Barneidrettsskolen er nå slått sammen med IR sin brukskonto, ref 
årsmøtet 2010.  

- Spillemidler er fordelt av fylket. I år er det bevilget to større beløp 
til EIK’s og Eiger sin første kunstgrasbane.   

 

 
Egersund 20. juni 2010 
Tommy Feyling Nilson – ref. 
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