
Eigersund idrettsråd                    

Referat styremøte 19. november 2019. 
Sted: Advokat Svein Erling Jensens kontor 
Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Rune Andersen, Therese Østebrød, Veronica 

Tjølsen, Inger Torgersen, Ina Shelby, Tor Inge Leidland og Stian Norheim 
Referent: Brit Larssen Kvassheim 
Forfall: Tom Ove Sørdal 

 

Idrettslinje ved DVS 
Status: Det har vært møte med Dalane Videregående skole. Med på møtet var ordfører, Svein Erling 
og Ina. 

Fylkesrådmannen har foreslått at det legges kr.  200.000,- inn i budsjettet, til et prøveprosjekt med 
idrettslinje på Dalane Videregående skole. Detaljene i det idrettsfaglige tilbudet ungdommene får er 
ikke bestemt enda. Idrettsrådet mener at når det gjelder tennis, så ligger alt til rette. Men når det 
gjelder svømming, så må en vente til politikerne har sagt sitt. 

Ine skal prøve å få til et møte med Rotevatn. På dette møtet bør også Bernt Ludvig Wetteland være 
med.  

Saker til møte med ordfører og administrasjonen 10. desember  

1. Svømmehall 
2. Karateklubben, Egersund Kyokushins ønske om å kjøpe Slettebøhallen 
3. Idrettslinje – programfag innenfor idrett 
4. Reduksjon av kommunale gebyr , tilknytningsavgift og behandlingsgebyr 
5. Søndagstrening i Egersundshallens svømmebasseng 
6. Regionale avtaler 
7. Regionalt idretts samarbeid 

 

Eventuelt 

-Eigersund Idrettsråd, ble på Sonesamlingen for Idrettsrådene i Rogaland, trukket ut som en av tre 
råd til å fortelle om arbeidet deres. Tom Ove Sørdal fortalte om Idrettsrådet og skrøyt av deres 
arbeid. 

- Kristin Hovland har hatt møte med leder og nestleder i Idrettsrådet der fordeling av spillemidler ble 
diskutert. Det ble enighet om forslag til  rekkefølgen. Neste år ønsker alle medlemmene å se 
innstillingen, og at forslag til rekkefølge blir diskutert på et styremøte. 



- Veronica Tjølsen kunne fortelle at Egersund Rugbyklubb skal legges ned. Hun lurte på hva som skal 
gjøres i slike tilfeller. Svein Erling undersøker hvordan man oppløser en idrettsklubb på riktig måte. 

Møte med ordfører og administrasjonen i kommunen er tirsdag 10.12 kl. 09:00 – 11:00 

I Tekniske tjenester spiserom, inngang Veiledningstorvet i 2. etasje, Lerviksgården 

 

Neste møte i Idrettsrådet: Julemøte den 10.12  kl. 20:00 
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