
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 
Dato/tid:  21. januar 2015 
Sted: Kulturkontoret, Strandgata. 
Til stede: Therese Østebrød , Pete Seglem, Gunn Veshovde, Svein Erling Jensen, Sigurd Carlsen, Alf 

Reidar Eik, Sverre Tengesdal 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Inger Torgersen, Tore Spangen 
Gjest Sykkelkoordinator Stian Hiim 
 
 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte.  
Godkjent. 

Alle 

Samarbeid med andre idrettsråd 
En har ikke fått kontakt med idrettsrådene i de andre kommunene, men 
Svein Erling sender brev til hver kommune og ber dem videresende brevet 
til rette vedkommende. Dette gjelder de andre Dalanekommunene, samt 
Sirdal.  

 

Årsmøte 
Årsmøte blir 13. mars 18:00 med mat 20:00. Sem ordner med papirene i 
forkant og Pete tar kontakt med Hotellet. Sykkelkoordinator Stian Hiim er 
invitert og vil komme. 

Sem 

Leder for valgkomiteen 
Svein Erling tar kontakt med lederen av valgkomiteen for å drøfte det 
videre arbeidet med neste års styre for idrettsrådet. Valgkomiteen ser nå 
slik ut: 

- Kjell Medhaug (Siste år) 
- Stian Wetteland (1 år igjen) 
- John Kvinen (2 år igjen) 

 
Følgende personer er i år på valg 

- Svein Erling Jensen 
- Pete Seglem 
- Sverre Tengesdal 
- Sigurd Carlsen 
- Gunn Veshovde 
- Alf Reidar Eik 
- Tore Spangen 

 

Reguleringsplaner 
Det var ingen aktuelle reguleringsplaner denne måneden, men måten disse 
nå blir presentert på fungerer fint. 
 
Svein Erling tar kontakt med rådmannen for å holde et møte med 
kommunen på samme måte som i fjor. Da møtte flere fra rådet og ble møtt 
med rådmann, ordfører, varaordfører samt leder for Kultur og oppvekst. 

 

Eventuelt 
- Sykkelkoordinator Stian Hiim besøkte idrettsrådet og fortalte om 

sine prosjekter for å få flere til å ta i bruk sykkelen som 
fremkomstmiddel. Han ønsket å få flere lag og foreninger med og 
vil få slippe til på årsmøtet 13. mars. 

- Egersund Kyokushin Karate Klubb har møtt på problemer når de 
skal registrere seg i Norges Idrettsforbund. Det har vært problemer 
med navnet og at de er for få personer i valgstyret. 
Kjønnsfordelingen er heller ikke etter boka. Nå ønsker de hjelp fra 

 



idrettsrådet, vi ser positivt på. Vi stiller på deres årsmøte og tar 
saken derfra. 

- Idrettsrådets pris. Sem sender ut melding til lag og foreninger om at 
de kan komme med innspill til idrettsrådets pris som skal deles ut på 
årsmøtet.  

 
  
Egersund 23. januar 2015. 
Sem Hadland – ref. 
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