
Eigersund idrettsrå d 

Referat styremøte 17. august 2015. 
Dato: 17. august 2015 

Sted: Grand hotell 

Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem,  Inger Torgersen, Therese Østebrød, Tor Inge 
Leidland, Sigurd Carlsen , Tore Spangen, Jannie Sæstad, Alf Reidar Eik, Leif Terje 
Aamodt 

Referent: Sem Hadland 

Forfall: Sverre Tengesdal 

 

Sak 1, referat og innkalling 
Her kom det to innvendinger. 

- I annonsen til kveldens arrangement, idrettspolitisk allmannamøte med alle 

førstekandidatene på de politiske valglistene, ble Eigersund kommune sitt kommunevåpen 

brukt.  

- Referat fra forrige styremøte mangler. Det var bare fire personer tilstede her, så det er også 

uklart om møtet er gyldig da færre en 50% av styremedlemmene møtte opp. På møtet var 

Svein Erling Jensen, Tor Inge Leidland, Alf Reidar Eik og Sverre Tengesdal. Formålet med 

møtet var å skrive et brev til Eigersund kommune. Dette er vedlagt dette referatet, og vil 

fungere som referat fra dette møtet. 

Styremedlem til Lagårdshallen AS 
Det skal etableres et nytt styre for Lagårdshallen og ifølge sakspapirene er det ønskelig at Eigersund 

idrettsråd stiller med en person til dette. Her er idrettsrådet delt da noen mener at vi bør stille med 

en person, samtidig som det blir poengtert at dette kanskje ikke er så lurt. Blir vi med i Lagårdshallen 

kan det være at vi må favorisere denne hallen i fremtidige saker. Det å være styremedlem er også et 

personlig ansvar. 

Eigersund idrettsråd utsetter denne saken til vi får en formell henvendelse. Dette ble enstemmig 

vedtatt.  

Idrettspolitisk allmannamøte 
Etter styremøtet var det kalt inn til politisk allmannamøte på Grand hotell i forbindelse med 

lokalvalget. Samtlige toppkandidater på listene til kommunevalget stillet og det var fullsatt sal. Møtet 

fikk god dekning i Dalane Tidende og politikerne fikk brynet seg på spørsmål om lag og foreninger 

samt idrett. 

Eventuelt 
- Det er ønskelig med en egen e-postadresse til idrettsrådet. Sem setter opp dette. 

- Det bør settes opp et årshjul for hva idrettsrådet foretar seg i løpet av et år. Sem starter med 

et utkast på dette. 



- Som en videre forlengelse av det årlige møtet med ledelsen i Eigersund kommune, kan det 

være aktuelt med en skriftlig kontrakt. Her kan vi spørre kretsen om de har utkast til liknende 

avtaler i andre kommuner. Alf Reidar sjekker dette opp til neste møte. 

- Førstkommende lørdag vil fallskjermklubben vise seg fram på Ualand i Lund. Selv om dette er 

utenfor kommunegrensen vil medlemmer fra Eigersund idrettsråd være tilstede. 

- Eigersund idrettsråd har merket seg at stillingen som sykkelkoordinator er ledig. Hva om 

dette er oppgaver som sykkelklubben kunne tatt seg av mot et vederlag, eventuelt at 

stillingen ble besatt av noen med klare bånd til klubben. 

  



Fra: Svein Erling Jensen [mailto:svein@advokatene-egersund.no]  

Sendt: 15. juni 2015 17:18 

Til: Leif Broch 

Kopi: 'Pete.seglem@dalane-energi.no'; 'toringe@ti-leidland.no'; Eivind Galtvik; Ketil Helgevold; Leif 

Erik Egaas; Omdal Unn Therese (unn.omdal@gmail.com); Sem Hadland; Arne Stapnes; Halvor Ø. 

Thengs (hthengs@gmail.com); odd.stangeland@gmail.com; Ruth Evy Berglyd - SP 

(reberglyd@gmail.com); Solveig Ege Tengesdal (setengesdal@gmail.com); Tommy Bjellås 

(tommy@bjellas.no); Tor-Inge Rake 

Emne: SV: Idrettsrådets behandling av sak 60/15 - Driftsutgifter Lagårdshallen og gymsal Lagård 

ungdomsskole 

 

Idrettsrådet i Eigersund er positiv til ny flerbrukshall.Idrettsrådet ber kommunen vurdere å få 

anlegget godkjent som et interkommunalt anlegg. 

Dette vil gi mer midler.Idrettsrådet forutsetter at det kun er fotballdelen som Eik skal disponere 80 

prosent av. 
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