
Eigersund	idrettsråd																		 	

Referat	styremøte	13.	mai	2020.	

Evaluering	av	årsmøtet	
Li# lite oppmøte, mulig grunnet Korona, men møtet gikk godt og det var god stemning.	
Regnskapet var ikke bli# godkjent av revisor. Forslag: Styret vedtar å sende regnskapet @l gjennomsyn 
og godkjenning hos revisor. Vedta#. 

Garderobebygg	på	idrettsmarka	
Orientering ved leder i EIK fotball, Kenneth Andersen. Idre#srådet tar med seg saken @l møte med 
administra@v og poli@sk ledelse, og ber der om en framdriHsplan. 

Folkepulsen	
Eigersund idre#sråd skal ha to representanter inn i styringsgruppa. 
Forslag: Rune Andersen og Cecilie Therese Tengesdal, Cecilie foreslås som leder.Vedta#. 
Noen av midlene er øremerkede, Kris@n sjekker de#e. Vik@g med god informasjon ut @l klubbene. 
Det er allerede mange gode @lre#elagte fri@ds@lbud, vanskelig å rekru#ere nye innenfor 
målgruppene. 

Forespørsel	om	medlemskap	i	NIF	
Kimura Egersund har søkt medlemskap i Norges idre#sforbund. 
Eigersund idre#sråd må registrere u#alelse i Sportsadmin. Svein Erling skriver denne og sender @l 
Kris@n som registrerer den. Kimura ønskes velkommen! 

Møte	med	politisk	og	administrativ	ledelse	den	19.	mai	
Følgende saker se#es på sakslista: 

1. EIK, ønske om å anlegge kunstgressbane på eksisterende gressbane. Samt ønske om @lbygg på 
garderobe/klubbhus 

2. Svømmehallen på Lagård, status 

3. Idre#shallen på Sle#ebø, Kyokushin ønsker å kjøpe evt leie 

4. Reduksjon i gebyrer/avgiHer @l lag og foreninger. Mulig å få @l noe her? 

5. Idre#shaller i ferier og helligdager, uWordring med stengte haller 

Sted: Kan@na på rådhuset

Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Inger Sørlie, Tom Ove Sørdal, S@an Norheim, 
Therese Østebrød, Terje Rasmussen, Vidar Olsen, Rune Andersen, Cecilie Therese 
Tengesdal.

Referent: Kris@n Fardal Hovland

Gjest: Kenneth Andersen, EIK

Forfall: Inger Torgersen



6. Svømmehallen på søndager, Svømmeklubben gis @lgang med ikke Undervannsrugby. Avklaring 
trengs 

7. Idre#splan, status 

8. Idre#sturisme. Satsningsområde? 

9. Reguleringsplaner, idre#srådet ønsker å få disse @l u#alelse 

10. LuHsportsenter på Eige. Idre#srådet orienterer 

11. Dalane videregående skole, breddeidre#. Idre#srådet orienterer 

Fordeling	av	treningstider,	høsten	2020	
Svømmeklubben og undervannsrugby har overlappende treninger to dager i uka. De#e fungerer ikke 
når det er ungdommer og voksne som trener. Klubbene forsøker å ordne de#e seg i mellom, ved å «gi 
og ta». Dersom de ikke kommer @l enighet, tas saken opp i idre#srådet. 

Fadderklubber	
Fungerer ordningen, eller bør den endres? 
Pete Seglem: Mener at ordningen fungerer e#er hensikten. «Fadderen» har selv ansvar for å oppsøke 
sine klubber, og gi informasjon om eventuelle pågående saker, og formidle at idre#srådet er @l 
disposisjon for klubbene.  
Forslag om at det uWormes en veileder som forteller hva/hvem idre#srådet er , hva det kan bistå 
med, og som gir kontak@nformasjon. De#e uWormes i fellesskap i neste styremøte. 

Fordeling av klubber: 

-Dalane Sykleklubb - Pete 

- Egersund Golflubb - Therese 

- Egersund Innebandyklubb – Vidar 

- Egersund Karate Kyokushinkai - S@an 

- Egersund Klatre- og Tindeklubb - Terje 

- Egersund Kyokushin Karate Klubb - S@an 

- Egersund Og Dalane Rideklubb - Pete 

- Egersund Orienteringsklubb – Tom Ove 

- Egersund Padleklubb – Inger S 

- Egersund Pistolklubb - Cecilie 

- Egersund Racketklubb - Rune 

- Egersund Rugbyklubb - Terje 

- Egersund Seilforening - Cecilie 

- Egersund Skiforening - Terje 

- Egersund Svømmeklubb – Vidar 

- Egersund Undervannsklubb – Tom Ove 



- Egersund Volleyballklubb - Therese 

- Egersunds Idre#sklubb friidre# – Tom Ove 

- Egersunds Idre#sklubb håndball - Rune 

- Egersunds Idre#sklubb fotball – Inger T 

- Egersunds Turnforening - Pete 

- Eiger Fotballklubb – Svein Erling 

- Helleland Idre#slag – Svein Erling 

- Hellvik Idre#slag – Svein Erling 

- NMK Egersund – Inger T 

- Skåra Rideklubb – Inger S 

- Kimura Egersund - Vidar 

Adgangskort,	idrettsarrangementer	
Alle medlemmene i styret får et kort som gir dem adgang @l idre#sarrangementer i 
medlemsklubbene. Kris@n bes@ller kortene. 

Valg	av	kasserer	
Foreslå#: Inger Sørlie. Vedta#. 

Eventuelt	
-Styresammensetning må oppdateres i Sportsadmin. Kris@n gjør de#e. 
-Idre#srådet må legges inn i Brønnøysundregisteret. Svein Erling tar med skjema @l neste møte. 
-Pete om luHportsenter: Den aktuelle eiendommen er solgt, ny eier s@ller seg posi@v @l 
luHsportsenteret. Stavanger fallskjermklubb er interessert i et samarbeid. Pete tar de#e arbeidet 
videre. 
-Idre#s@nget i Stavanger utsa# @l 2. september. 3 stk med stemmere# kan møte, flest mulig bør være 
med. Pete foreslår at det tas ini@a@v inn @l kretsen om å legge møtet for 2021 i Eigersund, 
-Den 6. mai var det møte med IR i Rogaland. Ingen fra Eigersund deltok, og de#e er kri@kkverdig. 
-To reguleringsplaner ute på høring. Skal IR levere u#alelse? Pete foreslår å melde inn at Kloppes@en 
tas med i kartet, og at denne skal ivaretas. Det skal etableres gang- og sykkels@ fra stasjonen på 
Hellvik @l Vassvik. Kris@n mailer Pete informasjon om «en morsom omvei». De#e spilles inn @l 
fylkeskommunen. 
-Sommermøte. Styret besøker golflubben i midten av juni, Pete kommer @lbake med forslag @l dato. 
-Terje tar opp de nye vedta#e retningslinjene for @ldeling av LAM-midlene. Konsekvensen er at 
mange klubber får langt mindre stø#e nå enn @dligere, og at de store klubbene får økt stø#e. De nye 
kriteriene legger hodetelling @l grunn for @ldelingen, og antall instruktør@mer er ta# vekk. Styret går i 
dialog med kretsen i god @d før neste årsmøte.  


	Referat styremøte 13. mai 2020.
	Evaluering av årsmøtet
	Litt lite oppmøte, mulig grunnet Korona, men møtet gikk godt og det var god stemning.
	Garderobebygg på idrettsmarka
	Folkepulsen
	Forespørsel om medlemskap i NIF
	Møte med politisk og administrativ ledelse den 19. mai
	Fordeling av treningstider, høsten 2020
	Fadderklubber
	Adgangskort, idrettsarrangementer
	Valg av kasserer


