
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 

Dato/tid:  10. august 2011 
Sted: Kulturkontoret, Strandgaten 
Til stede: Kenneth Pedersen, Lillian Løyning, Alf Reidar Eik, Gunn Veshovde , Pete Seglem, Svein Erling 

Jensen 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Siv Slettebø, Sverre Tengesdal, Marianne Løvold 
 

 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte. Godkjent. Alle 
Idrettspolitisk møte 

- Brit Kvassheim har blitt forespurt om hun kan holde en kort orientering om 
tilskuddsportalen. Hun har takket nei og Sem tar over denne biten. 

- Sem inviterer Rune Røksund til møtet 
- Tid og sted er 23. august klokken 18:30 i aulaen på Dalane Videregående skole. 
- Det kommer representanter fra samtlige partier som stiller lister i Eigersund. 
- Gunnar Kvassheim har sagt ja til å være møteleder. 
- Tema for dagen er ”Hva mener partiene om idrett i Eigersund kommune?” Hver 

representant vil få tre minutter før utspørringen. 
- Antidoping kommer ikke. 
- Kaffe og brus blir satt ut men det blir ikke servering. 
- Kenneth starter møtet 
- Pete tar et kort innlegg om idrettsplanen og en ny idrettshall. 
- Sem setter inn annonse i Dalane Tidende 17. og 22. august. 

 

LAM 
• Det står i år 506.757 kroner i lokale aktivitetsmidler for Eigersund.  
• Idrettsrådet tar selv 4% av beløpet for LAM. 
• Det har kommet inn flere søknader innen søknadsfristen i år en i fjor. Sem purrer 

på de som ikke har kommet inn. 
• Sem har blitt bedt av idrettsrådet å ta utregningen. 

 

Reguleringsplaner 
Siden forrige gang har det kommet inn to reguleringsplaner. En over Bakkebø og en for 
Tengs. Pete Seglem har lagt inn innspill på disse på vegne av idrettsrådet. Det er klart at 
Dalane Rideklubb bør få en egen sti til benyttelse i området. Ellers hadde det vært greit 
hvis sykleklubben hadde fått en sti som kun var for sykling. Videre vil en takke Eigersund 
kommune for at en nå ligger inne på lista over de som mottar reguleringsplaner. 

 

Eventuelt 
- Pete minner om at det er møteplikt på møtene til Eigersund idrettsråd. 
- Egersundsmesterskapet i Quiz skal holdes på Grand Hotell. Eigersund idrettsråd 

stiller med følgende lagoppstilling. Pete, Svein Erling, Alf Reidar og Gunn. 
- Egersund orienteringsklubb fyller i år 50 år. Idrettsrådet er invitert på festen og 

stiller med Kenneth. Pete Seglem stiller for idrettskretsen. 
- Shelby Eiendommer har kjøpt lokalene i Årstadfjellet og rockeklubben som er der 

nå har fått oppsigelse. Egersund pistolkubb flytter inn så snart dette er mulig. 
- Neste møte blir den 7. september. 

 

 
  
Egersund 15. august 2011 
Sem Hadland – ref. 


