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Eigersund idrettsråd 


Referat styremøte 25. februar 2015. 
Tid: 25. februar 2015  
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Therese Østebrød, Leif Terje Aamodt, Inger 


Torgersen, Jannie Sæstad, Alf Reidar Eik, Sverre Tengesdal, Tor Inge Leidland 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Tore Spangen, Sigurd Carlsen 
Gjester:  
 


Sak 1, referat og innkalling 
 


Årsmøte 
• Årsmøtet holdes 16. mars 19:00 på Grand Hotell. Pete har ordnet lokale med hotellet. 
• Therese får med seg noen fra karateklubben sin til å underholde.  
• Svein Erling tar kontakt med valgkomiteen for å høre at alt går greit der. 
• Sem legger inn årshjulet i årsmeldingen slik at vi kan vise våre faste oppgaver. 
• Dykkeklubben ønsker å komme med en egen sak angående nye regler for regnskapsføring for 


lag og foreninger og om idrettsrådet kan hjelpe lag med dette. 


Idretsrådet pris (lukket) 
Det hadde kommet inn to forslag til kandidater da styremøtet ble holdt. Da søknadsfristen ikke 
hadde gått ut ønsket en at sekretær sender ut alle forslagene på e-post til medlemmene som så 
returnerer med sin stemme. Sem ordner diplom og ramme. 


Terrengløype for sykkel i Hobdalen 
Eigersund idrettsråd er positive til at Dalane Sykkelklubb skal få realisert sine ønsker og planer for 
området, og sender inn følgende innspill til Eigersund kommune som vil bli gitt videre til politikerne 
når saken skal tas opp. 


«Eigersund idrettsråd er positive til tiltaket og støtter rådmannens innstilling, men ønsker å ta bort 
rådmannens punkt 2D.» 


Folkemøte med Dag Otto Lauritzen 
Ingen av de som jobbet med denne saken var til stede under møtet. En ønsker å ha tilstelningen i 
kulturhuset og en har vært i dialog med kulturhuslederen angående pris. Sigur ser om en kan finne 
en dato som passer, muligens i april. 


Sykkelkoordinator 
Har meldt fravær, så møtet med henne tas opp senere. 







Møte mellom Eigersund kommune, EIK og Eiger 
Torsdag 3. mars vil det bli holdt et åpent dialogmøte mellom EIK og Eiger på Grand hotell. Her har det 
vært ønskelig at idrettsrådet også stiller. Nestleder og leder møter opp, men siden dette er et åpent 
møte, kan hvem som helst være tilstede.  


Regnskap 
Regnskap ble presentert og godkjent av styret. Nå går det videre til revisor. Det har kommet nye 
lover for hvordan regnskapet skal føres for idrettsråd, og en må se på dette til neste år. Regnskapet 
og budsjettet er vedlagt referatet her. 


Eventuelt 
- Eigersund idrettsråd ble invitert til levekårsutvalget for å redegjøre for arbeidet som vi gjør. 


Pete stilte og ble godt tatt imot av politikerne. Her gikk en blant annet i gjennom planene 
forny svømmehall på Eigerøy. 


Alle må så langt det er mulig ta kontakt med sine fadderklubber og besøke dem på sine årsmøter. 
Fadderklubbene slik de ble vedtatt på styremøte er: 
 
For kontaktinformasjon til hver klubb se våre nettsider  på www.eigersund.no/idrettsråd 
 
Dalane Sykleklubb Pete Seglem 
Egersund Bordtennisklubb Alf Reidar Eik 
Egersund Dykkeklubb Jannie Sæstad 
Egersund Golfklubb Therese Østebrød 
Egersund Innebandyklubb Alf Reidar Eik 
Egersund Judoklubb  
Egersund Karate Kyokushinkai Inger Torgersen 
Egersund Klatre- og Tindeklubb Leif Terje Aamodt 
Egersund Kyokushin Karateklubb Alf Reidar Eik 
Egersund Og Dalane Rideklubb Pete Seglem 
Egersund OK Sverre Tengesdal 
Egersund Padleklubb Tore Spangen 
Egersund Pistolklubb Sigurd Carlsen 
Egersund Racketklubb Tor Inge Leidland 
Egersund Rugbyklubb Pete Seglem 
Egersund Seilforening Pete Seglem 
Egersund Skiforening Sverre Tengesdal 
Egersund Svømmeklubb Sigurd Carlsen 
Egersund Volleyballklubb Svein Erling Jensen 
Egersunds IK (Fotball) Inger Torgersen 
Egersunds IK (Friidrett) Jannie Sæstad 
Egersunds IK (Håndball) Therese Østebrød 
Egersunds Turnforening Pete Seglem 
Eiger Fotballklubb Tor Inge Leidland 
Eigersund Helsesportlag Sverre Tengesdal 
Helleland IL Svein Erling Jensen 
Hellvik IL Svein Erling Jensen 
NMK Egersund Inger Torgersen 
Skåra Rideklubb Tor Inge Leidland 
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