
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 

Dato/tid:  15. januar 2014. 
Sted: Kulturkontoret i Strandgata 
Til stede: Pete Seglem, Gunn Veshovde, Alf Reidar Eik, Siv Slettebø, Svein Erling Jensen, Lillian 

Løyning, Tore Spangen, Sigurd Carlsen, Sverre Tengesdal 
Referent: Sem Hadland 
Forfall:  
Gjest  
 

 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte.  
Godkjent. 

Alle 

Møte med Eigersund kommune 
Idrettsrådet har fått møte med Eigersund kommune ved ordfører, rådmann 
og sjef for kultur- og oppvekst 5. februar 14:00. Fra Eigersund idrettsråd 
stiller leder og nestleder samt Alf Reidar Eik. Saker som en ønsker å ta opp 
er spillemidler og prioriteringen av disse, status for flerbrukshall, EIK sitt 
integreringsprosjekt, reguleringsplaner, nye idretter i Eigersund og 
parkeringsplass på Mydland. Sigurd Carlsen håper også å kunne delta 
ettersom han kan mest om saken på Mydland. Sem stiller som sekretær for 
idrettsrådet. 

 

Saker til årsmøtet 
- Sem sender e-post til Wenche Salte i Rogaland Idrettskrets og ber henne 

komme og fortelle om det nye medlemssystemet KlubbAdmin på 
årsmøtet. 

- Terje Jørgensen er leder for valgkomiteen og må sette i gang med 
arbeidet. Sem Hadland ta kontakt. 

- Innkalling og årsmelding blir gjort som i fjor. 
- Frist for å levere inn navn til idrettsrådets pris blir 7. februar. 
- Sem forsøker å sette sammen en film med gamle opptak av 

idrettarrangement i Eigersund. 
- Årsmøtet arrangeres på Grand Hotell 14. mars 18:00. 

 

Nye idretter i Eigersund 
Det arbeides med å starte rugbylag i Egersund. Idrettsrådet bør arbeide for å få 
mer variasjon i tilbudet og blant annet se på om det kan bli en bowlinghall i 
kommunen igjen. Initiativtakerne til rugbylaget bør bli invitert til årsmøtet men vil 
da ikke få stemmerett. 

 

Spillemidler 
Spillemidlene har blitt godkjent av Eigersund kommune og satt opp i prioritert 
rekkefølge. Idrettsrådet ønsker at sitt innspill skal bli rådmannens forslag i saken 
som skal behandles av politikerne og ikke lagt inn i saken som et innspill slik det 
ble gjort i år. 

 

Eventuelt 
• Det skal være møte på idrettstinget 5. april på Sola og idrettsrådet møter 

med tre representanter.  
• Pete Seglem har takket nei til gjenvalg i Rogaland idrettskrets. 

 

 
  
Egersund 17. januar 2014. 
Sem Hadland – ref. 
 


