
Eigersund idrettsråd 

Referat styremøte 5. april 2017. 
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Stian Norheim, Therese Østebrød, Hanne Ulset, 

Inger Torgersen, Tom Ove Sørdal, Tor Inge Leidland, Tone Lise Aase, Veronica Tjølsen 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Rune Andersen 
 

Referat og innkalling 
Godkjent. 

Presentasjon av nytt styre 
Nytt styre ser nå slik ut 

Navn Tittel Telefon E-post Klubb 
Svein Erling 
Jensen 

Leder 957 97 227 svein@advokatene-
egersund.no 

EIK Håndball 

Pete Seglem Nestleder 917 17 350 pete.seglem@gmail.com Egersund golfklubb 
Stian Norheim Medlem 411 44 537 stiannorheim@live.no Egersund pistolklubb 
Therese 
Østebrød 

Medlem 476 08 536 therese_netland@hotmail.com Egersund Karate 
Kyokushinkai 

Hanne Ulset Medlem 480 87 124 hanne.ulset@hotmail.com Helleland IL 
Inger Torgersen Medlem 938 61 360 ingertorgersen54@gmail.com Eiger FK 
Rune Andersen Medlem 971 00 576 rune.andersen@dabb.no Egersund 

seilforening 
Tom Ove Sørdal Medlem 926 17 819 tom.sordal@hellvikhus.no Egersund 

svømmeklubb 
Tor Inge Leidland Medlem 976 14 119 toringe@ti-leidland.no Egersund 

undervannsklubb 
Tone Lise Aase 1. vara 959 10 383 tonlise@online.no Dalane Sykleklubb 
Veronica Tjølsen 2. vara 994 28 398 Venix100@hotmail.com Egersund 

rugbyklubb 
 

Ny kasserer 
Forrige kasserer gikk ut av idrettsrådet etter årsmøtet. Veronica ble valg inn som ny. Veronica, Svein 
Erling og Jannie som var kasserer tidligere må ordne tilgang til kontoene i banken. 

Årsmøte 
Årsmøtet gikk greit med et godt oppmøte. Både den formelle og den uformelle biten ble vellykket. 
Svein Erling ønsker å invitere lederne i klubben til et møte med idrettsrådet for å samle innspill før 
møtet med ordfører og administrasjonen i Eigersund kommune. Dato for møtet er 27. april 18:00 og 
dette holdes på Svein Erling sitt kontor. 



Utbetaling lag og foreninger 
Sekretær leverte ut oversikt over utbetalingene til de største lagene som har egne anlegg for 2016, 
samt oversikt over planlagte utbetalinger for kulturmidler samt for hus og anlegg. Idrettsrådet ønsket 
å se på tallene til neste møte og ta saken opp igjen da. 

EIK sin BG-bane 
EIK ønsker å bytte ut belegget på kunstgressbanen på Husabø og ønsker et innspill fra idrettsrådet i 
saken. 

«Eigersund idrettsråd ser positivt til at EIK skal få bytte ut sin nåværende kunstgressbane på Husabø, 
BG-banen. Banen er mye brukt av barn og unge og av begge kjønn, så en utbytting av dekke vil være 
et pluss for idretten i Eigersund.» 

Inspirasjonsmøte med Cato Zahl Pedersen 
Ida Kolstø har gjennom sin jobb snakket med Eigersund idrettsråd angående samarbeid med å få 
Cato Zahl Pedersen til Egersund for å holde et inspirerende foredrag for å få flere utviklingshemmede 
i aktivitet. Med leders dobbeltstemme ble det vedtatt å bevilge 3000 kroner til saken mot betingelse 
på at idrettsrådet står oppført som arrangør og at idrettsrådets medlemmer blir invitert til 
arrangementet. 

Planer på høring 
Idrettsrådet finner det ikke naturlig å kommentere noen av de planene som det nå jobbes med. 

Fadderklubber 
Idrettsrådet fordeler medlemslagene seg imellom for at vi enklere skal kunne følge med hva som 
foregår rundt om. Det forventes at medlemmene tar kontakt med klubben og sier at de er deres 
fadder, samt deltar på årsmøtet. Klubbene ble fordelt slik 

- Dalane Sykleklubb - Pete 
- Egersund Golfklubb - Therese 
- Egersund Innebandyklubb – Tor Inge 
- Egersund Karate Kyokushinkai - Stian 
- Egersund Klatre- og Tindeklubb - Veronica 
- Egersund Kyokushin Karate Klubb - Stian 
- Egersund Og Dalane Rideklubb - Pete 
- Egersund Orienteringsklubb – Tom Ove 
- Egersund Padleklubb – Tone Lise 
- Egersund Pistolklubb - Inger 
- Egersund Racketklubb - Hanne 
- Egersund Rugbyklubb – Tor Inge 
- Egersund Seilforening - Pete 
- Egersund Skiforening - Hanne 
- Egersund Svømmeklubb – Tor Inge 
- Egersund Undervannsklubb – Tom Ove 
- Egersund Volleyballklubb - Therese 
- Egersunds Idrettsklubb friidrett – Tom Ove  
- Egersunds Idrettsklubb håndball - Inger 



- Egersunds Idrettsklubb fotball - Veronica 
- Egersunds Turnforening - Pete 
- Eiger Fotballklubb – Svein Erling 
- Eigersund Helsesportlag - Hanne 
- Helleland Idrettslag – Svein Erling 
- Hellvik Idrettslag – Svein Erling 
- NMK Egersund - Veronica 
- Skåra Rideklubb – Tone Lise 
- Stavanger Kendoklubb – Therese 

Møte med ordfører og administrasjon 
Følgende saker ønsker en å ta opp på møtet med ordfører og administrasjonen i starten av mai. 

- Utbetaling av kulturmidler samt kommunens leie av haller. 
- Årets ildsjel. Skal idrettsrådet fortsatt ha denne ene idrettsprisen i året, eller vil Eigersund 

kommune komme med sin egen neste år? Mulighet for et samarbeid? 
- Ny svømmehall i Eigersund. 
- Nytt ridesenter og plassering av dette. 
- Ny anleggsplan. Når skal den rulleres? 
- Luftsportsenter. Er det plass til dette i Eigersund? 
- Fordeling av treningstider. Når blir reglementet for dette klart? 
- Kan en finne et alternativ til Hobbdalen til sykkelklubben? 
- Renovering Egersundshallen. Er det alternativer til trening andre steder mens dette foregår? 
- Folkepulsen 
- Seilforeningen ønsker svar på om momskompensasjon kan forskutteres ved bygging av nytt 

klubbhus. De ønsker også garanti for bygget, samt forskuttering av spillemidler. Mulig? 
 

Eventuelt 
- Tone Lise kommer inn for Alf Reidar i Folkepulsen. 
- Neste møte blir 18. mai 
- Sommeravslutning onsdag 28. juni 
- Kretsen ønsker å få tilsendt referater. 
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