
Referat Eigersund idrettsråd, årsmøte 2011 
 
 
Sted: Grand Hotell 
Dato: Fredag 18. mars 2011 
Tid: 18:00 
 
Formannen i Eigersund Idrettsråd, Kenneth Pedersen, ønsket velkommen til alle frammøtte. 
Totalt 41 personer møtte opp utenom idrettsrådet selv. Av de 24 lagene som ligger under 
Eigersund idrettsråd deltok 17 opp på møtet. Videre var det fremmøtte fra flere politiske 
partier samt Lund idrettsråd.  
 

Saksliste: 

 
1. Godkjenning av de frammøtte representanter 
Godkjent 
 
2. Godkjenne innkalling, saksliste 
Godkjent 
 
3. Valg av møteleder 
Pete Seglem foreslår Terje Vanglo til møteleder. Godkjent. 
 
4. Valg av referent til årsmøtet 
Sem Hadland blir foreslått og valgt. 
 
5. Valg av to representanter til godkjenning / underskrift av årsmøteprotokollen 
Ragna Sigmo Skipstad og Kjell Garpestad blir foreslått og valgt til å skrive under på 
møteprotokollen. 
 
6. Behandle og godkjenne årsmeldingen 
Leif Skandsen ønsket å komme med en kommentar til fotballagene. Han bemerket at det i år 
ikke var noen lag fra kommunen som deltok på årsmøtet i fotballkretsen. Flere fra lagene 
beklaget det samme men sa også at dette møtet var ganske uinteressant for klubbene. 
 
Formannen i Egersund idrettsråd orienterte at neste år så ønsket rådet å få mer input fra 
klubbene og derfor invitere lag og klubber for en kort presentasjon på møtene i året som 
kommer. 
 
7. Regnskap 
Godkjent. Det kom spørsmål fra salen om det holdt med en revisor så lenge revisoren ikke var 
statsautorisert. Idrettsrådet vil undersøke saken til neste år.  
 
8. Behandle innkomne forslag og saker 
Ingen saker mottat. 
 
9. Budsjett for 2011 
Godkjent. 



 
10. Idrettsrådets pris for 2011 
Før utdelingen av idrettsrådets pris 2011 ønsket ordfører Terje Jørgensen jr. å si noen ord. 
Han følte at samarbeidet mellom kommunen og idrettsrådet gikk bedre og bedre men at det 
selvfølgelig var rom for forbedringer. Videre sa han at frivillighet er en av de beste resursene 
en har og roste kommunens lag og foreninger for dette. Idretten har vært kreativ til å finne 
rom for sine løsninger og han håpet at en til slutt skulle komme opp med en løsning med 
lokaliteter også pistolklubben kunne være fornøyd med. 
 
Vinneren av Idrettsrådets pris for 2011 ble Preben Myklebust fra NMK. Han har fått flere 
pallplasseringer i løpet av 2010 og ser ut som å ha en lysende karriere innen sporten. Av 36 
løp har han stått på pallen 29 ganger. I år er han tatt ut til å kjøre landskamp i bilcross mot 
Sverige, Danmark og Finland i juni. Preben var selv ikke til stede under møtet men prisen, et 
diplom og sjekk, ble mottatt av hans far. 
 
11. Valg 
Valgkomiteens forslag så slik ut og ble valgt. 
 
Kenneth Pedersen  Leder  Hellvik idrettslag  Fortsetter 
Petter Egil Seglem  Nestleder  Egersund golfklubb  Gjenvalgt 
Gunn Veshovda Kasserer  Seilforeningen Ny 
Marianne Løvold Styremedlem Helleland IL  Fortsetter 
Lillian Løyning  Styremedlem  Dalane sykleklubb  Fortsetter 
Sverre Tengesdal Styremedlem  NMK  Gjenvalgt 
Siv Slettebø Styremedlem Egersund Og Dalane Rideklubb Fortsetter 
Alf Reidar Eik 1. varamedlem  Egersund pistolklubb Ny 
Svein Erling Jensen 2. varamedlem EIK håndball Gjenvalgt 
 
Dagfinn Myklebust  Revisor Egersund Skytterlag Gjenvalgt 
 Revisor   
 
Valgkomiteen ble foreslått sammensatt slik som nevnt under og godkjent. 
Terje Vanglo Leder  EOK Fortsetter 
Ragna S. Skipstad Medlem Svømmeklubben Fortsetter 
Terje Jørgensen Varamedlem Egersund dykkeklubb Ny 
 
Medlemmene i valgkomiteen sitter for tre år. Et innspill fra de fremmøtte gikk ut på om det 
var naturlig at medlemmene rykket opp fra vara til medlem og så leder i komiteen. 
Idrettsrådet lovet å se på hva loven sier om dette til neste år. En må da også se på om 
medlemmene skal bli valgt med tittel eller om idrettsrådet selv skal sette opp hvem som skal 
være kasserer, nestleder og så videre. 
 
12. Valg av representanter til å representere Eigersund Idrettsråd på idrettskrettstinget  
Årsmøtet gi styret fullmakt til selv å velge 2 representanter til møtet 24. april. 
 
13. Innlegg fra Pete Seglem fra Rogaland Idrettskrets 



Før han startet å prate om idrettskretsen innledet Pete Seglem med den nye kommuneplanen. 
Her oppfordret han klubbene om å komme med innspill. Dette gjelder spesielt idrettsplanen 
med idrettsanlegg. 
 
Pete Seglem sitter i Rogaland idrettskrets og fortalte litt om sin rolle der. Han har fått 
idrettsanlegg som sin hovedoppgave. Han informerte videre om at det nå er et stort etterslep 
på spillemidler og at penger derfor burde blitt overført nasjonalt. Videre burde idretten fått et 
eget kompetansesenter og da gjerne i forbindelse med en høyskole. Her kunne idrettskretsen 
også hatt sitt kontor for å samle resursene mest mulig. 
 
Videre arbeides det i kretsen for å få flere regionalanlegg i fylket. Dette kan for eksempel 
være skøytehaller eller velodrom.  
 
Avslutning 
Møtet ble avsluttet med bevertning på Grand hotell 
 
 

Referent 
 

  Sem Hadland 
 
 ________________ 
 
 
 
 
 Ragna Sigmo Skipstad     Kjell Garpestad 
 
 ___________________     _________________ 
 
 
 


