
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 

Møtenummer  5/2021 

Dato 26. mai 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  Sak 27/21 

Daniel Helleren (sekretær) X   

Gjest: Brit Kvassheim 

 

*Ikke tilstede i sak 

Saker 

Sak 26/21 – Protokoll fra forrige styremøte 

Sak 27/21 – Informasjon om fordeling av treningstider 

Sak 28/21 – Eventuelt  

 

Oppfølgingssaker 

Sak 04/21 – Luftsportsenter og ridesenter 

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV 

Sak 22/21 – Møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse 

Sak 24/21 – Stortingsvalget 

 

 

 



SAKER 

 

Sak 26/21 – Protokoll fra forrige styremøte 
 

Vedtak: Styret i idrettsrådet godkjente protokoll fra forrige styremøte. 

 

Sak 27/21 Informasjon om fordeling av treningstider 

Brit Kvassheim var invitert for å orientere styret om fordelingen av treningstider som Eigersund 

kommune har gjort. Styret fikk utdelt oversikt over fordelingen. Brit fortalte styret at Egersund 

Padleklubb ikke hadde fått tid i svømmehallen, dette sjekker Svein Erling opp i videre.  

 

Vedtak: Brit Kvassheim orienterte styret om fordelingen av treningstider som Eigersund kommune har 

gjort. 

 

Sak 28/21 Eventuelt 

Bankkonto 

Svein Erling orienterte styret om at kasserer ikke fåt tilgang til konto for idrettsrådet. Alternativene var 

for kasserer å enten skaffe seg konto i SR-bank eller å skifte bank for kontoen til idrettsrådet. Det ble 

enstemmig vedtatt at kasserer velger selv hvordan han ønsker å løse dette.  

Kommunikasjon, roller og oppfølging av saker 

Cecilie tok opp en sak som dreide seg om roller og kommunikasjon for styremedlemmene i 

idrettsrådet. Styret mente dette var en viktig sak og ønsket å ta dette opp på neste styremøte når alle er 

tilstede.   

 

OPPFØLGINGSSAKER 

 

Sak 04/21 – Luftsportsenter og ridesenter 

Luftsportsenter 

Styret ved Rune har vært i kontakt med en person fra Stavanger Fallskjermklubb som kunne tenke seg 

å komme ned på et møte med grunneier og politikere for å få klarlagt veien videre. På møtet med 

idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse foreslår Svein Erling at det er mulig å spørre ordfører om 

han kan ta kontakt med grunneier.  

 

Vedtak: Styret besluttet at saken tas videre på møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse.  

 

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV 

Cecilie og Svein Erling har forsøkt å komme i kontakt med NAV for å få til et eventuelt samarbeid 

med dem. Cecilie har snakket litt med Manu Hwlan i flyktningstjenesten, men skulle hatt med seg 

Svein Erling i et fremtidig møte. Det foreslås å invitere leder av NAV Egersund til neste møte.  

 

Vedtak: Cecilie inviterer leder av NAV Egersund til neste styremøte.  



Sak 22/21 – Møte med idrettsrådet, politisk og administrativ ledelse 

Styret gikk i gjennom sakene som skal tas opp på møtet med idrettsrådet, politisk og administrativ 

ledelse.  

 

Vedtak: Styret gikk i gjennom sakene og la til interkommunalt anleggsutvalg på sakslisten.  

 

Sak 24/21 – Stortingsvalget 
På forrige styremøte foreslo Svein Erling å kontakte Rogaland Idrettskrets for å høre om et eventuelt 

samarbeid i forbindelse med stortingsvalget. Status? 

 

Vedtak: Svein Erling har ikke fått sjekket opp i dette enda.   

 

 

Neste styremøte: 16.06.2021 klokken 18:00 v/ Espelandshallen. Det blir middag på Lille India etter 

styremøtet.  

  


