
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 
Dato/tid:  19. februar 2014. 
Sted: Kulturkontoret i Strandgata 
Til stede: Pete Seglem, Gunn Veshovde, Alf Reidar Eik, Svein Erling Jensen, Tore Spangen, Sigurd 

Carlsen, Sverre Tengesdal 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Siv Slettebø, Lillian Løyning 
Gjest  
 
 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte.  
Godkjent. 

Alle 

Årsmøte 14. mars 2014 
Det meste ser ut til å falle på plass til årsmøtet 

- Wenche Salte i Rogaland Idrettskrets har ikke mulighet til å delta på møtet 
slik en hadde håpet. 

- Innkallingen til klubbene er sendt. Frist for å komme med saker og 
kandidater til idrettsrådets pris er 1. mars. 

- Sem har satt sammen en film med klipp fra idretten i Eigersund våren 
1986. Denne vil bli vist på årsmøtet 

- Nye klubber i kommunen som enda ikke har blitt med i idrettsforbundet 
blir også invitert til årsmøtet. De vil der ikke ha stemmerett. 

- Gunn fikser blomster og sjekk mens Sem setter opp diplom i forkant av 
årsmøtet. 

- Ordfører, leder for kultur og oppvekst samt kulturhuslederen blir invitert. 
- Årsmøtet arrangeres på Grand Hotell 14. mars 18:00. 

 

Valg av nytt idrettsråd 
Uklart om Terje Jørgensen jr som er leder av valgkomiteen har kommet i gang 
med dette arbeidet. Svein Erling tar kontakt med han for status. Følgende personer 
står i år på valg. 

- Svein Erling Jensen (Leder) På valg 
- Petter Egil Seglem (Nestleder) 
- Gunn Veshovda (Kasserer) 
- Sverre Tengesdal (Styremedlem) 
- Lillian Løining (Styremedlem) På valg 
- Siw Slettebø (Styremedlem) På valg 
- Sigurd Carlsen (Styremedlem) 
- Tore Spangen (2. varamedlem) På valg 
- Alf Reidar Eik (1. varamedlem) På valg 

 

Eventuelt 
• Nye idretter. Pete Seglem har snakket med Eger om det er mulig å bygge 

bowlinghall på kjøpesenteret. På befaringen uttalte ledelsen i Eger seg 
positivt til dette. Pete har også vært i dialog med Rune Skandsen som var 
leder for bowlinghallen som sist var åpen her i kommunen. Han har gitt 
noen ideer og tips for å få dette på plass. En eventuell bowlinghall kan 
også inneholde billiard- og snookerbord samt golfsimulator. 

 

 
  
Egersund 17. januar 2014. 
Sem Hadland – ref. 
 


