
Eigersund idrettsråd 

Referat styremøte 25. mai 2015. 
Tid: 25. mai 2015  
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Svein Erling Jensen,  Inger Torgersen, Jannie Sæstad, Alf Reidar Eik, Veronica Tjølsen, 

Sverre Tengesdal, Pete Seglem, Sigurd Carlsen 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Tone Lise Aase, Therese Østebrød, Tor Inge Leidland 
Gjester: Sykkelkoordinator Astrid Elisabeth Jørgensborg 
 

Referat og innkalling 
Referat fra forrige møte ble gått i gjennom og godkjent.  

Følgene ble nevnt da referat fra møtet mellom Eigersund kommune og idrettsrådet ble gått i 
gjennom. 

• Folkepulsen. Pete purrer på Eivind Galtvik for å få litt fortgang i saken. 
• Idrettskoordinator. Pete snakker med idrettskretsen og de har forslag til hvordan en slik 

stilling kan finansieres. Sem forfatter et brev til klubbene for å spørre om de ønsker å være 
med på å dele på en slik stilling. 

• Lagårdshallen. De jobber nå med å grunnborre for å se hvor langt ned en må gå for å komme 
til grunnfjell. 

• Svømmehall i Hålå. Sekretær ser om han kan finne dokumentene som har blitt behandlet 
politisk i denne saken. 

Sommeravslutning 
Alf Reidar Eik undersøker hvilke dager vi kan være på skytebanen. Ønsket dato er fredag 23. juni. Hvis 
fint vær kan selskapet endes på terrassen til Svein Erling Jensen. 

Reguleringsplaner 
• Idrettsrådet stiller seg positiv til planene for Nysundhalsen. Pete får fullmakt til å forfatte et 

innspill til kommunen. 
• Det har vært en annonse for en reguleringsendring på NMK sitt anlegg på Hellvik uten at det 

har kommet papirer på dette enda. Sekretær finner papirene og sender ut til idrettsrådets 
medlemmer. 

•  

Eventuelt 
- Pete tar kontakt med Eivind Galtvik angående den høye regningen fra eigersund kommune til 

Egersund og Dalane rideklubb. 
- Sekretær legger ved årshjulet i neste referat. Se vedlegg. 

  



AÅ rshjul for Eigersund idrettsråd 
Januar 

- Styremøte 
- Faddere deltar på sitt lag eller klubbs årsmøte. 
- Påse at valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. 

Februar 
- Styremøte 
- Faddere deltar på sitt lag eller klubbs årsmøte. 

Mars 
- Årsmøte 
- Første styremøte med nytt styre. Fordele fadderklubber og verv 
- Rogland Idrettskrets sitt Idrettsting. 
- Avholde styreseminar. 

April 
- Styremøte 
- Første styremøte med nytt styre. Fordele fadderklubber og verv. 

Mai 
- Styremøte og sommeravslutning 

Juni 
- Styremøte 
- Gjennomgang at neste års treningstider i haller og anlegg med Eigersund kommune 

August 
- Fordeling av lokale aktivitetsmidler 
- Politisk allmannamøte annethvert år 

September 
- Styremøte 

Oktober 
- Styremøte 

November 
- Styremøte 
- Prioritere spillemiddelsøknader. 

Desember 
- Følge opp arbeidet til folkepulsen 
- Behandle og kommentere kommunale planer av diverse art. 
- Være aktive i forbindelse med rullering av den kommunale anleggsplan. 
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