
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 

Møtenummer  3/2021 

Dato 24. mars 2021 

Tid Klokken 19:00 

Sted: Sosialt rom v/Espelandshallen 

 

Navn Tilstede Forfall * 

Svein Erling Jensen (styreleder) x   

Cecilie Therese Tengesdal (nestleder) X   

Vidar Olsen X   

Kirsti Elin Løyning  x  

Terje Rasmussen X   

Rune Andersen X   

Ronald Eikefjord X   

Mette Helene Wersland (vara) X   

Wenche Nodland (vara) X   

Daniel Helleren (sekretær) X   

Gjest: Frank Nomell 

 

*Ikke tilstede i sak 

Saker 

Sak 15/21 – Protokoll fra forrige styremøte 

Sak 16/21 – Evaluering av årsmøtet 

Sak 17/21 – Nye representanter i folkepulsen sin styringsgruppe 

Sak 18/21 – Fordeling av fadderklubber 

Sak 19/21 – Orientering med Frank Nomell i forbindelse med isbane på Rinnan.  

Sak 20/21 – Eventuelt  

 

Oppfølgning 

Sak 04/21 – Luftsportsenter og ridesenter 

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV 

Sak 11/21 - Frisbeegolfbane. 

Sak 13/21 - Bjerkreim IL medlem av Eigersund Idrettsråd 

 

 

 



SAKER 

 

Sak 15/21 – Protokoll fra forrige styremøte 
 

Vedtak: Styret i idrettsrådet godkjente protokoll fra forrige styremøte. 

 

Sak 16/21 – Evaluering av årsmøtet 

Styret drøftet gjennomføringen av årsmøtet. Svein Erling syntes de idrettskulturelle innslagene tok litt 

for lang tid og foreslår til neste gang at styret må passe tidsbruken til de enkelte.  

Terje foreslår å ha mindre idrettskulturelle innslag til neste årsmøte, da nesten alle gikk over tiden. 

Rune er enig i forslaget til Terje. Svein Erling syntes årsmøtet ellers gikk veldig bra. 

 

Vedtak: Styret evaluerte årsmøtet og ble enige om å ha mindre idrettskulturelle innslag til neste år.   

Sak 17/21 – Nye representanter i folkepulsen sin styringsgruppe 

Eigersund idrettsråd skal ha to representanter inn i styringsgruppen til Folkepulsen. Rune og Cecilie 

orienterte styret om hva folkepulsen går ut på og oppgavene knyttet til dette. Styringsgruppen har 

175 000kr som de kan tildele ulike prosjekter som klubbene søker tilskudd til.  

 

Vedtak: Styret valgte Cecilie som leder og Rune som medlem i styringsgruppen til folkepulsen.  

 

Sak 18/21 – Fordeling av fadderklubber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: Styret fordelte fadderklubbene blant medlemmene i styret.   

 



Sak 19/21 – Orientering med Frank Nomel i forbindelse med isbane på Rinnan 

Frank Nomell har vært i kontakt med Svein Erling og ønsker å få laget en isbane på Rinnan. Han ble 

invitert på styremøtet for å orientere styret om sine tanker og videre prosess. Frank har innhentet mye 

info fra andre byer som har lagt til rette for isbaner, og presenterte ulike kostander for styret. Han ser 

for seg en mobil isbane slik som den de bruker på Sandnes. Svein Erling foreslo at Frank kunne stifte 

en skøyteklubb for å få idrettsrådet med på gangen videre, ettersom idrettsrådet skal bistå idrettslag.  

 

Vedtak: Frank Nomell orienterte styret om sine tanker og planer om å få til en isbane på Rinnan. 

Styret ble enige om at Frank burde stifte en skøyteklubb før idrettsrådet kunne bli med videre. 

 

OPPFØLGNING 

 

Sak 04/21 – Luftsportsenter og ridesenter 

Luftsportsenter 

Ved årsmøtet gikk Pete Seglem ut av styret, og han har vært sentral i disse sakene. Svein Erling 

foreslo at noen andre i styret tar over ansvaret for sakene. Rune ønsker å vite mer om foreløpig status 

og foreslår at styret inviterer de aktuelle partene til neste styremøte for å fortelle om status og videre 

prosess. Vidar er usikker på rollen til styret når initiativtaker er Stavanger Fallskjermklubb, ettersom 

de ikke er underlagt idrettsrådet. Han ønsker også å invitere Stavanger Fallskjermklubb til et fremtidig 

styremøte. Rune foreslår at styret arbeider sammen fremover, der alle kan være involvert i sakene.  

 

Ridesenter 

Svein Erling ønsket å invitere leder fra rideklubben men grunnet koronaviruset har han avventet. Han 

mener det ikke haster og man kan dermed vente med å invitere dem. Rune har snakket med Susanne 

Hein fra rideklubben og de har egentlig ikke noen store ønsker om et nytt ridesenter. Svein Erling 

foreslår da å legge saken på is helt frem til de eventuelt tar kontakt selv.   

 

Vedtak: Styret ved Rune sjekker foreløpig status på luftsportsenteret til neste styremøte og legger 

deretter en plan for videre fremdrift. Styret velger å legge saken om nytt ridesenter på «is» frem til 

rideklubben selv tar kontakt og ytrer ønske om dette.   

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV 

Svein Erling orienterte styret om at han ikke har hatt anledning til å ordne et møte med NAV, og 

foreslår å vente til koronapandemien er over slik at en kan få til et fysisk møte. Han forklarte også 

hvorfor han tenker dette kan være gunstig, og styret var enige i at et samarbeid med NAV kan være 

positivt å få til. Målet er å få til en formell avtale mellom idretten og NAV på flere ulike plan. Svein 

Erling mener styret må forsøke å arbeide mot et samarbeid da dette vil være viktig.   

 

Cecilie kjenner til andre idrettslag som har ordninger med NAV, og kunne fortelle flere positive sider 

rundt det. Rune ønsker gjerne at styret kontakter sine fadderklubber og spør dem om status og hva de 

tenker om et eventuelt samarbeid. Mette foreslår også at samarbeidet bør se på muligheter for å dekke 

kontingenter og utstyr til de som ikke har råd til dette. Hun foreslår å inkludere flyktningkonsulenten i 

kommunen i dette arbeidet. Styret er enige i å inkludere flyktningkonsulenten og ønsker å invitere 

vedkommende til neste styremøte.  

 

Vedtak: Svein Erling orienterte styret om status og mål ved et eventuelt samarbeid med NAV. Styret 

ønsker å inkludere flyktningkonsulent i videre arbeid og inviterer vedkommende til neste styremøte.  



Sak 11/21 - Frisbeegolfbane 

Rune har vært i kontakt med Terje Vanglo som er en sentral person i frisbeegolf miljøet. Han fortalte 

at de har vært på befaring sammen med kommunen og en bane vil bli laget i Vannbassengan. Denne 

vil stå i 1 år som et prøveprosjekt. Terje håpte på at banen var klar til påsken. Rune forklarte styret at 

alt har ordnet seg og at saken er ferdig.  

 

Vedtak: Rune orienterte styret om status på ny frisbeegolfbane. De engasjerte i frisbeegolf miljøet har 

vært i kommunen og fått til et prøveprosjekt på 1 år. De håper banen er klar til påsken.  

Sak 13/21 - Bjerkreim IL medlem av Eigersund Idrettsråd 

Styret ble enige på forrige styremøte om å invitere Bjerkreim IL for å drøfte videre om de skal være 

medlem av Eigersund Idrettsråd. Dette er et ønske fra Rogaland Idrettskrets. Svein Erling har ikke 

invitert dem grunnet koronapandemien og foreslår å utsette saken til de kan fysisk komme på et 

styremøte.  

 

Vedtak: Styret beslutter å avvente et møte med Bjerkreim IL som følge av koronapandemien.  

 

Sak 20/21 Eventuelt 

- Cecilie opplyste styret om at rollen som kasserer måtte gis til noen. Terje tok på seg ansvaret som 

kasserer. Cecilie opplyste videre om at jobben må bli gjort skikkelig slik at en unngår 

kommentarer fra revisor. 

- Svein Erling ytret tanker om at idrettsrådet burde engasjere seg i forbindelse med stortingsvalget. 

Han forklarer at sist gang hadde idrettsrådet foredrag med Gjert Ingebrigtsen, men Vidar sa at 

dette var i forbindelse med valg lokalt. Svein Erling foreslår at saken tas opp nå neste styremøte. 

- Innsendt sak fra Arne Brandsberg tas opp på neste styremøte. 

 

Neste styremøte: 21/04: 19:00 v/ sosialt rom i Espelandshallen. (Teams dersom fysisk møte ikke lar 

seg gjøre mtp. koronaviruset). 

 

 


