
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 

Dato/tid:  10. mars 2013 
Sted: Kulturkontoret i Strandgata 
Til stede: Pete Seglem (Gikk 19:00), Gunn Veshovde, Alf Reidar Eik, Sigurd Carlsen, Siv Slettebø, , 

Svein Erling Jensen, Tore Spangen 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Sverre Tengesdal, Lillian Løyning 
Gjest Per Trygve Årstad (EIK) 
 

 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte.  
Godkjent. 

Alle 

Adgangskort til idrettsrådets medlemmer 
Årsmøtet støttet idrettsrådet i at de kunne trykke opp medlemskort som gav 
inngang til kamper og stevner arrangert av idrettsrådets medlemmer. Sem kom 
med et forslag til kort med bilde. Møtet ønsket noen mindre endringer. Sem endrer 
dette og trykker opp kort til neste møte. 

 

Skal skytterlaget være med i idrettsrådet? 
På årsmøtet kom det opp en diskusjon i saken om nye lover om skytterlaget skulle 
være med videre som medlem av Eigersund idrettsråd. Diskusjonen fortsatte også 
på styremøtet. En vil tro at skytterlaget får hjelp og støtte fra sin 
hovedorganisasjon. Det ble også fremlagt et brev (Se vedlegg) fra 5. mai 2006 fra 
Norges idrettsforbund til Rogaland idrettskrets. Dette viser at representanter fra 
skytterlag ikke kan ha verv eller være stemmeberettiget i idrettsråd. Eigersund 
idrettsråd stemte dermed enstemmig for at Eigersund Skytterlag ikke kan være 
medlem. 

 

Fordeling av fadderklubber 
Styremedlemmene i Eigersund idrettsråd får tildelt hver sine fadderklubber som de 
skal følge ekstra nøye med og hjelpe hvis det trengs. Blant annet er det vanlig at 
klubbene får besøk av idrettsrådet på sine årsmøter. Her er oversikten over 
fadderklubbene for denne perioden. 

• Dalane Sykleklubb – Siv Slettebø 
• Egersund Bordtennisklubb – Alf Reidar Eik 
• Egersund Dykkeklubb – Sigurd Carlsen 
• Egersund Golfklubb – Lillian Løyning 
• Egersund Innebandyklubb - Alf Reidar Eik 
• Egersund Karate Kyokushinkai - Siv Slettebø 
• Egersund Klatre- og Tindeklubb – Svein Erling Jensen 
• Egersund Og Dalane Rideklubb – Pete Seglem 
• Egersund Orienteringsklubb – Sverre Tengesdal 
• Egersund Padleklubb – Tore Spangen 
• Egersund Pistolklubb – Pete Seglem 
• Egersund Racketklubb - Alf Reidar Eik 
• Egersund Seilforening – Pete Seglem 
• Egersund Skiforening – Sverre Tengesdal 
• Egersund Svømmeklubb – Sigurd Carlsen 
• Egersund Volleyballklubb – Svein Erling Jensen 
• Egersunds IK – Gunn Veshovde 
• Egersunds Turnforening – Pete Seglem 
• Eiger Fotballklubb – Siv Slettebø 
• Eigersund Helsesportlag – Tore Spangen 
• Eigerøy Hestesportsklubb – Gunn Veshovde 
• Helleland IL – Tore Spangen 
• Hellvik IL – Svein Erling Jensen 
• NMK Egersund – Lillian Løyning 
• Skåra Rideklubb – Gunn Veshovde 

 



Besøk fra EIK 
Per Trygve Årstad fra EIK var på besøk for å fortelle om hva som rører seg innen 
EIK fotball og klubben generelt. Han fortalte om planene for å få satt opp en hall 
på grusbanen på Lagård og når denne kunne stå ferdig. Han gikk også i gjennom 
hvilke planer og ønsker de hadde for banene på Husabø. Organiseringen for 
klubben med håndballen og friidretten ble også gått i gjennom. 

 

Eventuelt 
• På initiativ fra Ragna i svømmeklubben blir det holdt sponsorkurs for alle 

interesserte på Grand Hotell den 30. april. Prisen pr. deltaker blir 150,- 
kroner da det vil bli servert mat. Eigersund idrettsråd spanderer denne 
kontingenten for sine medlemmer. 

• Etter årsmøtet på Grand Hotell fikk vi en mye større regning på maten en 
det vi hadde i fjor. Lillian blir bedt om å ta kontakt med hotellet da 
regningen er for flere personer en det som var tilstede da maten ble 
servert.  

• På neste styremøte 15. mai kommer gjest fra Egersund 
Svømmeklubb v/Tommy Gunvaldsen klokken 18.45. 

 

 
  
Egersund 12. april 2013. 
Sem Hadland – ref. 



 


