
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 
Dato/tid:  2. april 2014. 
Sted: Kulturkontoret i Strandgata 
Til stede: Pete Seglem, Gunn Veshovde, Alf Reidar Eik, Svein Erling Jensen, Tore Spangen, Sigurd 

Carlsen, Therese Østebrød, Inger Torgersen 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Sverre Tengesdal 
Gjest  
 
 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte.  
Godkjent. 

Alle 

Fadderklubber 
Eigersund Idrettsråd ønsker å holde seg orientert i hva som foregår i de 
forskjellige medlemsklubbene. Rådet fordeler derfor lagene seg i mellom og 
representantene blir fast kontaktperson for klubben og deltar om mulig også på 
lagets årsmøte. Klubbene er fordelt som følger. 
 

- Dalane Sykleklubb – Pete Seglem 
- Egersund Bordtennisklubb – Alf Reidar Eik 
- Egersund Dykkeklubb – Sigurd Carlsen 
- Egersund Golfklubb – Therese Østebrød 
- Egersund Innebandyklubb – Alf Reidar Eik 
- Egersund Karate Kyokushinkai – Inger Torgersen 
- 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 
- EIK Fotball – Gunn Veshovde 
- EIK Håndball – Inger Torgersen 
- EIK Friidrett – Therese Østebrød 
- Egersunds Turnforening – Pete Seglem 
- Eiger Fotballklubb – Gunn Veshovde 
- Eigersund Helsesportlag – Tore Spangen 
- Helleland IL – Svein Erling Jensen 
- Hellvik IL – Tore Spangen 
- NMK Egersund – Inger Torgersen 
- Skåra Rideklubb – Gunn Veshovde 

 
Oversikt over kontaktinformasjon til idrettsrådets medlemmer finner en på våre 
nettsider eigersund.no/idrettsråd. Her finner en også oversikt med lenker til 
klubbene og deres kontaktpersoner. 

 

Flerbrukshall på Lagård 
Her har det ikke skjedd så mye i det siste. Eigersund kommune sier at en kan gå 
videre uten ny plan for området. Det er uenighet om halltypen som skal brukes 
mellom Eigersund kommune og Dalane videregående skole. Eigersund idrettsråd 
følger med i utviklingen i saken og ønsker en hall på stedet. 

 

Eventuelt 
- Det er ingenting nytt angående bowlinghall på Eger. Idrettsrådet har 

tidligere vært med for å dra i gang dette og kan bistå i fremtiden om det 
trenges. Her er det startmidler å hente. Egersund har tidligere hatt eget lag 
og et godt miljø for bowling. 

 

http://www.eigersund.no/idrettsr�d


- Idrettsrådet vil forsøke å ha møter første onsdag hver måned 19:30. 
- Neste møte er planlagt 7. mai og Gunn skal undersøke om dette kan 

holdes i Seilforeningens lokaler.  
- Skåra Rideklubb har nå fått seg ny styreleder og styrekabalen har dermed 

gått opp.  
- Prosjektet ”Folkepulsen” som ble drevet fram av EIK fotball sammen med 

blant andre idrettsrådet, idrettskretsen med medlemmer fra det politiske 
har stagnert. Her jobbes det med å få integrert flyktninger i alle lag og 
klubber i Eigersund. Nytt møte er satt opp 22. april. 

- Det sendes ut forespørsel til klubbene om de ønsker kurs av noe slag i 
2014, for eksempel spillemiddelkurs eller annet. 

 
 
  
Egersund 7. april 2014. 
Sem Hadland – ref. 
 


