
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 

Dato/tid:  11. januar 2012 
Sted: Kulturkontoret, Strandgaten 
Til stede: Siv Slettebø, Marianne Løvold, Lillian Løyning, Pete Seglem, Kenneth Pedersen, Sverre 

Tengesdal, Alf Reidar Eik, Gunn Veshovde, Terje Vanglo (siste del av møtet. Leder for 
valgkomiteen) 

Referent: Kenneth Pedersen 
Forfall: Svein Erling Jensen. (Sverre, Lillian og Marianne gikk før møtets slutt) 
 

 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte.  
Det ble ikke ført referat fra julemøtet på Grand hotell. 

Alle 

Fadderklubber 
Tok en gjennomgang av fadderklubber og hvem som har ansvar for den enkelte 
klubb. Viktig å delta på klubbens årsmøte i tiden framover som representant fra 
idrettsrådet. 

• Dalane Sykleklubb - Siv 
• Egersund bordtennisklubb - Alf Reidar 
• Egersund Dykkeklubb - Marianne 
• Egersund Golfklubb - Lillian 
• Egersund Innebandyklubb - Alf Reidar 
• Egersund Karate Kyokushinkai - Siv 
• Egersund Klatre- og Tindeklubb - Pete 
• Egersund Og Dalane Rideklubb - Pete 
• Egersund Orienteringsklubb - Sverre 
• Egersund Padleklubb - Svein Erling 
• Egersund Pistolklubb - Gunn 
• Egersund Racketklubb - Kenneth 
• Egersund Seilforening - Pete 
• Egersund Skiforening - Sverre 
• Egersund Svømmeklubb - Marianne 
• Egersund Volleyballklubb - Svein Erling 
• Egersunds IK - Keneth 
• Egersunds Turnforening - Pete 
• Eiger IL - Siv 
• Eigersund Helsesportlag - Sverre 
• Eigersund Skytterlag - Alf Reidar 
• Eigerøy Hestesportsklubb - Gunn 
• Helleland IL - Kenneth 
• Hellvik IL - Svein Erling 
• NMK Egersund - Lillian 
• Skåra Rideklubb - Gunn 

 

Integreringsprosjekt 
Kenneth informerte om integreringsprosjektet mellom EIK, idrettskretsen, 
Eigersund idrettsråd og Eigersund kommune. Avtalen ble signert tirsdag 27. 
desember der Kenneth representerte idrettsrådet. Han ble også av IR valgt til å 
sitte i styringsgruppa sammen med de andreaktørene. I mangel av egen bankkonto 
i idrettsrådets navn , blir beløpet for 2012 150.000 kroner fra folkepulsen overført 
direkte til EIK. Beløpet fra Eigersund kommune blir sansynligvis overført på 
samme måte. 

 

Årsmøte 
Årsmøtet ble vedtatt lagt til grand Hotell 9. mars klokken 18:00. Idrettsrådets 
medlemmer møter en halv time tidligere. Terje Vanglo har blitt spurt om å være 
møteleder og har takket ja. Han er leder i valgkomiteen og vil ta kontakt med hvert 
enkelt medlem angående valg. Idrettsrådet ønsker at ordfører Leif Erik Egaas skal 
holde en innledning før møtet angående samarbeidet mellom kommunen og 

 



idrettsrådet. Sem må få sendt ut invitasjoner til klubber og lag samt be dem 
komme med eventuelle saker samt forslag til idrettsrådets pris. 
Randaberg fotballhall 
Ingen fra idrettsrådet deltar på åpningen av Randaberg fotballhall. Vi håper at flere 
deltar på idrettskretsens årsmøte i Haugesund i april. 

 

Kommunal støtte 
Vi håper at den økonomiske støtten fra Eigersund kommune økes fra 30.000 til 
50.000 kroner årlig. Svein Erling Jensen vil bli bedt om å skrive en anmodning om 
dette. En ønsker også at utbetalingen skjer i februar og ikke i juni slik som nå. 

 

Internett 
Referat fra alle våre møter må bli lagt ut på internett.  

 

 
  
Egersund 13. januar 2012 
Kenneth Pedersen – ref. 


