
Eigersund idrettsråd 

Referat styremøte 18. januar 2017. 
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Svein Erling Jensen, Inger Torgersen, Tor Inge Leidland, Sverre Tengesdal, Jannie 

Sæstad, Sigurd Carlsen, Tone Lise Aase, Alf Reidar Eik, Veronica Tjølsen 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Pete Seglem, Therese Østebrød 
 

Referat og innkalling 
Godkjent med rettelse på fremmøtte. 

Årsmøte 
- Vi satser på å ha årsmøtet 8. mars i år. Eventuell dato hvis dette ikke går er den 15. 
- Pete snakker med Grand hotell for å booke plass og bestille mat som vanlig. 
- Vi ønsker å ha doping som et eget tema. Sigurd kjenner en aktuell kandidat som kan ha er 

innlegg på dette, og tar kontakt med ham. 
- Som underholdning tar Sem kontakt med Stavanger kendoklubb som holder til i Egersund for 

å høre med dem om de kan ta en presentasjon av sin sport for årsmøtet. 
- Sem sender ut brev til idrettsrådene angående idrettsrådets pris. Han sender også ut 

innkalling til klubbene. 
- Årsmeldingen må skrives. Sem ordner dette. 
- Valgkomiteen ved leder John Kvinen må kontaktes. Inger tar kontakt og inviterer han til neste 

møte. 
- Sem inviterer ordfører til å komme for en fem minutters innledning. 
- Budsjett og regnskap gjøres klar til neste møte. 

Lagårdshallen 
Sivertsen som jobber med Lagårdshallen AS svarte ikke på forespørselen om å komme på møtet for å 
informere om prosjektet, men rådet kikket i gjennom tegningene. Det ble nevnt at sykkelparkeringen 
ikke lå ideelt til i forhold til bilparkeringen og hallens inngang. 

Svømmeanlegg Eigerøy 
Eigersund idrettsråd ønsker å komme med følgende innspill i saken om svømmehall i Eigersund 
kommune. 

«Eigersund idrettsråd ser et stort behov for en ekstra svømmehall i Eigersund kommune og ønsker at 
denne plasseres på Eigerøy». 

Lov for Eigersund idrettsråd 
Idrettsrådet ønsker å oppdatere gjeldende lov for Eigersund idrettsråd etter idrettskretens mal fra 
22. oktober 2015. I §16 (1) 9 a som omhandler antall styremedlemmer og varamedlemmer setter en 
inn det samme antallet som rådet har nå. Loven legges så frem på årsmøtet. 



Eventuelt 
- Idrettsrådet har fått melding fra idrettskretsen at Egersund judoklubb nå er formelt lagt ned. 
- Sak til neste møte om hvordan Eigersund kommune fordeler støtte til lag og foreninger. 
- Innspill til Eigersund kommune i saken om Eigerøy skole 

«Eigersund idrettsråd ønsker at skolen på Eigerøy i fremtiden skal bruke Hålå til undervisning 
i fysisk. Her er det rom for både ute og innaktiviteter. Det bør være unødvendig å bygge en 
gymsal like i nærheten av en tom hall». 

Neste møte 15. februar 18:00 
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