
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 
Dato/tid:  16. september 2014. 
Sted: Grand hotell 
Til stede: Pete Seglem, Gunn Veshovde, Svein Erling Jensen, Tore Spangen, Sigurd Carlsen, Inger 

Torgersen, Therese Østebrød, Alf Reidar Eik, Sverre Tengesdal 
Referent: Sem Hadland 
Forfall:   
Gjest Egersund rugbyklubb 
 
 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte.  
Godkjent. 

Alle 

Bowlinghall 
Første del var et åpent møte hvor en skulle ta opp diskusjonen om det var 
mulig å drive en bowlinghall i Egersund. Flere fremmøtte ønsket dette og 
det ble satt sammen et lite styre som sammen skulle ta saken videre. Videre 
bør en ta stilling til om en bør gjøre dette som en klubb og dermed bli 
berettiget til spillemidler eller om en person kan gjøre dette som et foretak. 
To forslag til plasseringer ble lagt frem. Under Eger stormarked, noe 
kjøpesenteret så positivt på, eller ved siden av den nye flerbrukshallen på 
Lagård. Kenneth fra EIK mente at dette kunne la seg gjøre. 
 
De som sa seg villige til å starte et styre for å få fart på sakene var Svenn 
Manum og Geir Frode Risa. De håper å få med seg flere på laget. 

 

Lokale aktivitetsmidler 
Sem gikk i gjennom sitt forslag til fordeling av de lokale aktivitetsmidlene, 
både summer og utregning. Forslag til vedtak ble vedtatt. Sem sender 
vedtaket til Dalane Tidende. 

Sem 

Egersund rugbyklubb 
Rugbyklubben var på besøk og viste frem litt av det som de drev med samt 
ga en forklaring på hva rugby var og hvilke undergrener som finnes. De 
hadde også flere spørsmål som idrettsrådet kunne hjelpe dem med. Klubben 
ble også rådet til å melde seg inn i Norges idrettsforbund. 

 

Eventuelt 
- Sem sender melding til NIF og ber dem ta bort Eigerøy 

hestesportklubb og skytterlaget fra sine medlemslister. 
- Det blir tur til Stavanger Oilers 9. desember 
- Neste ordinære møte blir julemøtet 5. desember 18:30. Oppmøte på 

kulturkontoret for et lite møte og middag på Grand Hotell etterpå. 
- Det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom idrettsrådene i 

Dalane. Svein Erling inviterer derfor disse lagene til julemøtet. 

 

 
  
Egersund 21. oktober 2014. 
Sem Hadland – ref. 
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