
Eigersund idrettsråd                    

Referat styremøte 23. januar 2020. 
Sted: Svein Erling Jensen sitt kontor 
Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Inger Torgersen, Ina Shelby, Tom Ove Sørdal og Tor 

Inge Leidland 
Referent: Brit Larssen Kvassheim 
Gjest:  
Forfall: Cecilie Therese Tengesdal, Rune Andersen, Veronica Tjølsen, Stian Norheim, Therese 

Østebrød 

 

Status svømmehall på Lagård 
Saken vedrørende ny svømmehall på Lagård skal opp i planteknisk utvalg 27.januar, formannskapet 
30. januar og kommunestyret 3. februar.  

Idrettslinje ved Dalane videregående skole 
Tilbudet på Dalane Videregående skole blir; breddeidrett. Fristen for å søke plass på Dalane 
Videregående skole er 1. mars. Ina tar kontakt med rektor, Aslaug Marie Undheim, for å be om et 
møte sammen med henne Pete og Tor-Magne Rotevatn, som er lærer på skolen. Bernt Ludvig 
Wetteland blir bedt om å bli med siden Egersund Racketklubb sitt bygg er «nabo» til Dalane 
Videregående skole. Agendaen for møtet er å knytte sammen idrettslag og skole. 

Listen med tilsluttede foreninger ble gjennomgått, og fordelt slik i 2018: 

-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 – Ina 

- Egersund Pistolklubb - Inger 

- Egersund Racketklubb - Ina 



- Egersund Rugbyklubb – Tor Inge 

- Egersund Seilforening - Tone 

- Egersund Skiforening - Ina 

- 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 - Tone 

- Helleland Idrettslag – Svein Erling 

- Hellvik Idrettslag – Svein Erling 

- NMK Egersund - Veronica 

- Skåra Rideklubb – Tom Ove 

- Stavanger Kendoklubb – Therese 

 

 

Årsmøte onsdag 11. mars kl. 19:00 
Ina Shelby tar ansvar for å sørge for at vinner av idrettsprisen er til stede på årsmøtet. Møtet er satt 
til onsdag 11. mars kl. 19:00. Styret møter kl. 18:00. Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt. 
Innvitasjon er blitt sendt til Ordfører Odd Stangeland, Beate Kydland, Kari Spangen og Eivind Galtvik. 
Det er også sendt invitasjon til lederne av Idrettsrådet i Lund og Sokndal. Daniel Helleren har gitt 
beskjed at han kommer. Pete booker rom og bevertning. Kulturinnslag er på plass. Invitasjon er sendt 
til alle medlemslag, sakspapirene legges ut senest én uke før møtet. 

Sekretær skriver årsrapport. Kasserer regnskap og budsjett først til revisor så  til sekretæren. Og 
valgkomiteens formann sender forslag til nytt styre, revisor og ny valgkomite til sekretæren, når 
arbeidet med forslaget er ferdig. 

Sekretær sørger for blomster og diplom i glass og ramme. 

Diverse 

Innestående penger på kontoen til Rugby laget blir sendt til Idrettskretsen. 



∙ 

Fylkesårsmøte i Idrettsråd er 23 – 24. april. Frist til å melde seg på er 27. februar. Interesserte 
kan ta kontakt med Pete. Det har kommet invitasjon fra Rogaland Idrettskrets om forslag til folk 

til nytt styre 

∙ 
Pete var på åpningen av den nye idrettshallen i Hålå.  

∙ 
Det har kommet invitasjon via kretsen, region Stavanger til å være med på informasjonsmøte om 

NM-Veka 2020. Tor Inge fra Undervannsrugby deltar. 

∙ 
Eigersund kommune v/ordfører inviterer alle lag og foreninger til et inspirasjonsforedrag i 
Kulturhuset 2. april kl. 19:00. Det er kroppsspråksekspert og mentalist Vidar Hansen som 

kommer. Han er tidligere politimann, og er norges svar på Sherlock Holmes. 

∙ 
Det er få søkere til Folkepulsen 

∙ 
Det arbeides med rullering av anleggsplanen. Idrettsrådet skal tas inn. 

∙ 
Stavanger Fallskjermsklubb ønsker å sette i gang på Ege. Grunneierne er med på ideen. Pete 

stiller fra Idrettsrådet på et møte. 

∙ 
Tor Inge Leidland fra Undervannsrugbyen ønsker et møte med Eivind Galtvik vedrørende bruk 

av svømmehallen på søndager. 

 
 

Neste styremøte: torsdag 27. februar kl.18:00 på Svein Erling sitt kontor. 
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