
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 

Møtenummer  7/2021 

Dato 18. august 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  

*Ikke tilstede i sak 

Saker 

Sak 35/21 – Protokoll fra forrige styremøte 

Sak 36/21 – Eventuelt 

 

Oppfølgingssaker 

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV  

Sak 22/21 – Sentrumsplanen  

Sak 31/21 – Idrettens dag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAKER 

 

Sak 35/21 – Protokoll fra forrige styremøte 
Vedtak: Styret i idrettsrådet godkjente protokoll fra forrige styremøte. 

 

Sak 34/21 Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt. 

 

OPPFØLGINGSSAKER  
 

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV 

Vedtak: Styret utsetter saken til etter Idrettens dag 

Sak 22/21 –Sentrumsplanen 

Vedtak: Styret utsetter saken til etter Idrettens dag 

 

Sak 31/21 Idrettens dag 

Tid/tidspunkt: Lørdag 25.september – klokka 11:00 – 14:30 

Sted: Egersund Sentrum (torvet og gå gaten) 
 

Før ferien ble det sendt ut infoskriv til alle idrettene i Egersund om Idrettens dag, noen har kommet 

med tilbakemelding, men en ser at det har vært feriemodus og flere har ikke kommet helt i gang med 

styremøter etter ferie. Derfor tar ale en ringerunde til sine fadderklubber innen mandag 23. august 

for påminnelse/høre om de ønsker være med på arrangementet og ha sin egen STAND i byen. 

Idrettsrådet ønsker ha en egen liten stand. 

Styret håper at flere klubber melder sin interesse til å delta på dette arrangementet og at vi sammen 

får til en skikkelig idrettens festdag i Egersund sentrum. Her har klubbene en unik mulighet til å vise 

all idretten Egersund har å tilby. Det ble foreslått å dele ut en pengepremie til en av de deltakende 

klubbene. 

Følgende klubber har gitt tilbakemelding at de ønsker være med pr d.d: 

 Egersund Pistolklubb 

 NMK Egersund 

 EIK 

 Eiger – Ansvarlig for Andeløpet. 

 Egersund Kyokushinkai Karate Klubb’ 

 Egersund Racketklubb 

 Egersund Volleyballklubb 

 

Styret har fordelt oppgaver til neste møte: 

 Alle tar en ringerunde til sine fadderklubber. 
 

 Ronald hører med Frisbee klubben. 

 Svein Erling hører med Hellvik Idrettsklubb. 

 Mette hører med Dalane Sykkelklubb. 

 Terje minner Rune på å ta kontakt med sine fadderklubber. 



 

 Svein Erling: 

o Har vært og er i dialog med Vidar Nesheim som har dialog med politi, mattilsyn og 

aktuelle instanser.  

o Avtaler med Vidar Nesheim om han har mulighet til å være med på møtet i Byen 8/9-

21 kl. 19.00 for å da se på muligheter og utfordringer som måtte dukke opp.  

o Bestiller reklame materiell fra kretsen. (10 stk.) 
 

 Cecilie tar kontakt med: 

o reklamehuset for «roll up» der alle medlemsklubbene er listet opp, samt hva våre 

oppgaver er.  

o Røde Kors om de har mulighet til å være med denne dagen også.  

o Arild Sleveland ang sommerteltet, er det mulighet her for å ha åpen scene/konsert. 

 

Vedtak: Idrettsrådet ønsker å dele ut premie på kr. 10 000,- til en av de representerte klubbene for 

bidrag, påfunn, ide under arrangementet 25. september. Idrettsrådet står som jury 

 

 

Neste styremøter:  

 25.08.2021 klokken 19:00 v/ Espelandshallen (Sosialt rom) 

 08.09.2021 klokken 19.00 i Byen sammen med Vidar Nesheim 

 22.09.2021 klokken 19.00 – Sted kommer vi tilbake til. 


