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godkjent. 
Alle 

03-2010 Kjøkkenet i Egersundshallen. 
Saken går fremover og det foreligger nå tegninger ogver hvordan rommet 
vil se ut til slutt. Her håper en på å bli sponset av Birkeland bruk for 
billigere materialer. Går ting som planlagt vil det snart bli et ekstra trivelig 
møterom i Egersundshallen. 

Pete 

04-2010 Idrettsrådet sine internettsider 
Bilder av medlemmene i idrettsrådet har blitt lagt inn på idrettsrådets 
hjemmesider. Refareat blir også lagt ut fortløpende. 

Sem / Pete 

05-2010 Rullering av kommuneplanen 
Pete Seglem, Sverre Tengesdal og Lillian Løyning skal ha møte med 
plansjef Dag kjetil Tonheim angående rulleringen av kommuneplanen.   

Alle 

12-2007 Idrettshall på Lagård 
Det skal være møte i slutten av neste måned mellom prosjektgruppa for 
hallen og Rogaland fylkeskommune. Der vil en få opplyst hvor mye 
fylkeskommunen kan betale i leie for hallen på dagtid. Med denne 
informasjonen kan en se på hvor mye penger en kan putte i prosjektet. 
Skolen ønsker seg en hall som er større en det som er realistisk. Skolen 
ønsker en hall som er på størrelse med 4 håndballbaner ved sider av 
hverandre. 

 

 SLT 
Ny representant i SLT blir fra nå av Lillian Løyning. SLT står for 
”samordning lokale tiltak” og er et samarbeid mellom ulike instanser i 
kommunen som politi, barnevern og ungdomskontakten som jobber med 
forebyggende rusarbeid. De ønsker å ha med seg en representant fra 
idretten og derfor er idrettsrådet med på laget 

Tommy / Kenneth 

06-2010 LAM 
Det er nå 512.677 kroner som skal fordeles i lokale aktivitetsmidler. 
Tommy og Svein Erling tar seg av utregningen. Det er nå lagt inn et eget 
felt som vil gi lag og foreninger med tilbud til handikappede ekstra midler. 
Nytt av året er at en også skal ta hensyn til om det er lag som trenger ekstra 
midler til sitt tilbud. Tommy ser i gjennom skjema og brev før Sem sender 
disse ut til klubbene. Idrettsrådet ser for seg at de må ringe rundt til lag og 
foreninger på neste møte.   

Tommy, Svein 
Erling, Sem 

07-2010 Brev fra Skåra Hestesenter 
Eigersund idrettsråd fikk like før sommerferien brev fra Skåra Hestesenter 
ved Lise Omlid Skåra med klage på hvordan årsmøtet ble holdt. Lise Omlid 
Skåra, som i sitt brev sier at hun har et samlet styre for hestesenteret med 
seg, klager på idrettsrådets håndtering av innkallelsen, sakslisten, valget og 
møteprotokollen. Med bakgrunn i dette oppfordrer hun idrettsrådet til å 
komme med en sportslig beklagelse til samtlige lag og klubber i 
kommunen. Det kom ikke inn andre klager til dette møtet, verken i forkant, 
under eller etter møtet, og det er dermed ikke nødvendig med noen slik 
beklagelse. Flerbrukshallen som ble nevnt spesielt i klagen fra Skåra var 
ikke en sak på møtet men kom opp under en orientering. Dette var ikke noe 
som skulle tas opp i en debatt eller som det skulle stemmes over. Lise 
Omlid Skåra som har klaget på møtet var ikke selv tilstede. Dette brevet ble 
viet en side i Dalane Tidende. Idrettsrådet ser på det som trist at vi ikke fikk 
mulighet til å fortelle vår side av saken i dette stykket. 

 

08-2010 Idrettspolitisk allmannamøte 
Dette årlige møtet bør vi ha i slutten av september. Her bør vi ha gode saker 

 



som trekker folk samt en kjent konferansier. Hva med Åge Hareide eller 
andre? Møtet blir igjen i aulaen på Dalane videregående skole og en må få 
med politikerne. 

09-2010 Lokaler til pistolklubben 
Pistolklubben er på jakt etter lokaler til skyting innendørs. Er det plass til 
klubben i Årstadfjellet? Her er det nå noen band som spiller. 

 

 Eventuelt 
- Pete Seglem er nå med i krettsstyret i idrettskretsen og ga en kort 

beskrivelse av hva de jobber med der. 
- Det ser nå ut som om idrettsrådet nå har kommet på lista over 

saker som blir sent ut til høring fra Eigersund kommune. Sem 
sender en e-mail til Grete Stuen og takker for dette. 

- Eigerøy Hestesportklubb er nå med i NIF. 
- Idrettsrådet ønsker å gå over til å bli en stiftelse da dette vil være 

mer praktisk. Svein Erling Jensen fikser dette sammen med 
Tommy. 

- Klubbene må muligens bli påminnet om momskompensasjonen 
som har blitt innført. Sem ordner dette. 

-  

 

 
Egersund 30. august 2010 
Sem Hadland – ref. 


