
Referat styremøte Egersund idrettsrådd 11.april 2011 
 

Sted : Kulturkontoret Strandgaten 

Tilstede : Gunn Veshovde, Kenneth Pedersen, Siv Slettebø, Marianne Løvold, Alf Reidar 

Eik, Svein Erling Jensen ( gikk etter ca 30 min) Sverre Tengesdal  og Pete Seglem ( begge 

kom etter ca 1 time) ( gjester Harald Kvadsheim og Kai Waldeland fra Egersund Seilforening 

Referent : Gunn Veshovde 

Forfall : Sem Hadland og Lillian Løyning 

 

1) godkjenning av referat fra sist møte. Referat godkjent 

a. – Kenneth og Sverre representerte idrettsrådet på 50 –års festen til Eiger 

b. Preben Myklebust fikk Idrettsrådde sin pris 

 

2) Evaluering av årsmøte  

a. Vi i idrettsrådde må finne ut om vi kun kan ha en revisor når vedkommende 

ikke er autorisert, eller må vi da ha to stykker. 

b. Vi må også finne ut om vi kan ha valgkomiteen slik som den er i dag. 

c. Bra å avslutte med mat og sosialt, dette vil vi også gjøre til neste år 

d. Ellers ingen ting å tilføye 

 

3) orientering om idrettskonferanse i Drammen. 

a. Dette ble tatt et bilde av dem som var av sted, sammen med noen av 

representantene i Drammen, Kenneth har dette om noen vil ha et eksemplar. 

b. Dalane Tidende ville ikke trykke artikkel som Kenneth har skrevet i 

forbindelse med konferansen, de som var av sted vil ta dette opp med Dalane 

Tidende via et brev som Kenneth skriver 

c. Det var en grei og kjekk helg, men en travelhelg med mye informasjon 

d. Det kom frem at uansett fra hvilken kommunene en er fra er det de samme 

tingene en ”sliter” med. 

 

4) Finne Kandidater til Idrettstinget i Oslo 

a.  Etter Pete sin anbefaling mente han at det ikke vær nødvendig å sende folk hit, 

det ble derfor beslutteet å ikke bruke penger på dette, da det var  en vanskelig 

helg å få til for folk. 



 

5) Informasjon av Egersund seilforening ved Kai Waldeland og Harald Kvadsheim 

a. Seilforeningen stiftet i 1999 

b. Seilforeningen er et idrettslag 

c. Satsingen er barn og unge, for å få til dette er de nå i gang med å bygge opp et 

helt nytt seilsport anlegg i Nysundhalsen ( under Eigerøy bru) 

d. De har fått leie dette området i en periode for 99 år, og målet er at i løpet av de 

neste 20 årene skal dette være et anlegg, med klubbhus og alt. Og at det etter 

hvert skal kunne bli et regionalt anlegg for seilsport. 

e. Alle godkjennelse for vider utbygging er ennå ikke i boks, men det jobbes med 

dette for fult i Egersund kommune. Administrasjonen i kommunen har vært 

veldig hjelpsomme så langt i prosessen, samme respons har det også vært fra 

Statens Vegvesen 

f. Dalane Energi har vært veldig hjelpsomme i forhold til Strøm, og har gitt mye 

til foreningen her i forbindelse med dette prosjektet. 

 

6) Pete om nytt fra kretsen 

a. Det er idrettskretsstyret som har foreslått Tom Tvedt til medlem av 

sentralstyret, noe valgkomiteen har valgt å kjøre videre. Nå er det bare å vente 

til valget har funnet sted. 

b. Ap ville på sitt landsmøte ta ca 650 mil. Fra kultur og gi til spillemidler 

c. I regi av både idrettskretsen og idrettsrådet arbeides det for å definere enkelte 

idrettsanlegg i Dalane som regional/ interkommunale. For eksempel 

bilsportsanlegget i Sokndal og svømmeanlegget på Moi. 

 

7) Eventuelt saker  

a. Nye mailadresse Gunn veshovde : gv94@hotmail.com og Alf Reidar Eik : 

alreie@frisurf.no 

b. Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møter / kurs og lignende i regi av 

idrettsrådde skal dekkes med 200 kr pr time ( etter Drammens turen skal Siv ha 

for 1 time og Kenneth for 2,5 timer. Gunn ordner dette så snart hun har tilgang 

på konto)  



c. Alf Reidar Eik informerte litt rundt saken med pistolklubben og lokaler. 

Kenneth informerte at han hadde vært på møte med rådmann og ordfører i 

denne forbindelse 

d. Alle skal lese gjennom det som Målselv kommune har levert ut til partiene i 

forbindelse med arealplan og idrett Dette ble delt ut av Kenneth på møte. 

e. Lagforsikringer. Er det mulig at klubbene går sammen og for en felles 

forsikring. Pete tar dette med til møte i kretsen på torsdag og undersøker dette 

nærmere. 

f. Vi må minne alle klubbene om at de må få politiattester av sine trenere/ 

lagledere som trenger barn og unge. Sende ut til ledere i klubbene pr mail.  

g. Kommune plan i henhold til idrett skal gjennomgås/ revideres dette må vi se 

nærmere på til neste møte. 

h. Neste møte blir mandag 2 mai kl 18.30, kulturkontoret . Sem sender ut 

innkallelse.  

 

 

Referent  

Gunn Veshovde 12 april 2011 

 

 


