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Eigersund idrettsråd 


Referat styremøte 23. juni 2015. 
Tid: 25. juni 2015  
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Svein Erling Jensen, Inger Torgersen, Jannie Sæstad, Alf Reidar Eik, Veronica Tjølsen, 


Sverre Tengesdal, Pete Seglem, Sigurd Carlsen, Tone Lise Aase, Therese Østebrød, 
Tor Inge Leidland 


Referent: Sem Hadland 
Forfall:  
 


Referat og innkalling 
I referatet fra forrige møtet sto det at Pete skulle snakke med Eivind Galtvik angående Folkepulsen. 
Det riktige er at det var Svein Erling som skulle gjøre dette. 


Folkepulsen 
Samhandlingsavtalen for folkepulsen mellom Eigersund kommune, Rogaland idrettskrets og 
Eigersund idrettsråd er klar for signering. Se vedlegg.  Det kommer i år 100.000 kroner mindre inn i 
prosjektet i år. Vi må purre på idrettskretsen for å finne ut av dette. Jannie oppretter en egen konto 
for prosjektet i banken og det settes opp eget regnskap for folkepulsen. 


Idrettsrådets representanter i Folkepulsen tar kontakt med Dalane Tidende og sekretær 
videreformidler nyheten om Folkepulsen til medlemsklubbene. 


Idrettskoordinator 
Det har ikke kommet noen tilbakemelding fra klubber eller lag som ønsker å være med på en 
spleiseordning angående stillingen som idrettskoordinator.  Idrettsrådet ønsker derfor å foreslå at 
denne kommunale stillingen blir på 50 %.  Sekretær sender en melding til ordfører og kommunalsjef 
for kultur og oppvekst med denne informasjonen. 


Treningstider 
Eigersund idrettsråd har i år ikke hørt noe støy eller klager på tildelte treningstider til neste år, så det 
ser ut til at tildelingen har blitt gjort på en god måte. Sem hører med Brit Kvassheim hvorfor det ikke 
kan tildeles treningstider i bassenget i Egersundshallen på søndager. 


Reguleringsplaner 
Fire reguleringsplaner ble gått i gjennom og Eigersund idrettsråd har ikke noe innspill å komme med 
på disse. 


Eventuelt 
- Når det gjelder spillemidler så har Eigersund kommet godt ut av årets tildeling. Det er også 


noen store prosjekter fremover som vil gi penger til Eigersund i fremtiden. 
- Eiger har uttalt i Dalane tidende at de ikke ønsker å være eier av en svømmehall. Idrettsrådet 


ønsker fortsatt en svømmehall på Eigerøy og mener at en svømmehall i kommunen er for 
lite. Den nye hallen på Moi har vist at bare tilbudet blir gitt så blir svømmehallen mye brukt. 







Eigersund kommune bør få med en svømmehall når skolen skal bygges på Eigerøy. Svein 
Erling snakker med Dalane Tidende for å få ut vårt standpunkt. 


- Neste møte settes til 31. august. 
- Det satses på å få til en tur til den nye hallen på Varhaug 7. september. På samme tur kan vi 


også spille curling eller besøke idrettskoordinatoren i Hå. 
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