
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 

Møtenummer  8/2021 

Dato 06. oktober 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 

Gjester: Dag Kjetil Tonheim & Pete Seglem 

Saker 

Sak 37/21 – Protokoll fra forrige styremøte 

Sak 38/21 – Folkepulsen 

Sak 39/21 – Lokale aktivitetsmidler (LAM) 

Sak 40/21 – Idrettens pris 

Sak 41/21 – Reguleringsplan (Sandarnes gnr. 60 bnr. 36 mfl.) 

Sak 42/21 – Eventuelt 

 

Oppfølgingssaker 

Sak 05/21 – Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV  

Sak 09/21 – Interkommunalt anleggsutvalg 

Sak 22/21 – Sentrumsplanen  

Sak 31/21 – Idrettens dag 
 

 

 



SAKER 

 

Sak 37/21 – Protokoll fra forrige styremøte 
Vedtak: Styret i idrettsrådet godkjente protokoll fra forrige styremøte. 

 

Sak 38/21 – Folkepulsen 

Cecilie orienterte styret om at Rogaland idrettskrets velger å gå ut av Folkepulsen prosjektet etter året 

2021 er ferdig. Dette har vært et folkehelseprosjekt som har pågått siden 2009 hvor idrettskretsen 

sammen med idrettsrådene i fylket har bevilget penger til idrettslag med ulike tiltak rettet mot dette 

prosjektet. For Eigersund idrettsråd har praksisen vært at Rogaland idrettskrets har bidratt med 75 000 

kr og kommunen med 100 000 kr. Ettersom idrettskretsen velger å gå ut av «spleiselaget» er det en 

usikkerhet knyttet til hva som vil skje videre med folkepulsen prosjektet i kommunen. Det er flere 

kommuner som har valgt å bidra med full sum for å videreføre prosjektet, mens andre kommuner har 

valgt å gå over på SMIL-prosjektet som man må søke for å bli en del av. 

Vedtak: Styret velger å ta saken videre til møte med politisk- og administrativ ledelse for å diskutere 

muligheter fremover.  

 

Sak 39/21 – Lokale aktivitetsmidler 

Daniel orienterte styret om fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene. Fordelingen tar utgangspunkt i 

NIF sitt anbefalte fordelingsskjema i Excel, samt vedtak fra årsmøte. Idrettsrådet har 50 000kr som de 

fritt kan tildele klubber basert på oppfulgte kriterier. Styret så i gjennom de innsendte søknadene  og 

ba Daniel lage et forslag til fordeling før neste styremøte. 

Vedtak: Styret ber Daniel utarbeide forslag til fordeling av midlene før neste styremøte. 

 

Sak 40/21 – Idrettens pris 

Frist for å nominere aktuelle kandidater til idrettens pris har gått ut, og det har kommet 1 nominasjon. 

Vedtak: Styret velger å utsette saken til neste styremøte, for å deretter finne en løsning på hvordan de 

skal få flere til å nominere aktuelle kandidater.  

 

Sak 41/21 – Reguleringsplan (Sandarnes gnr. 60 bnr. 36 mfl.) 

Reguleringsplanen ble sett på av de møtende, men ingen hadde noen kommentarer til dette. 

Vedtak: Styret ble orientert om den aktuelle reguleringsplanen. 

Sak 42/21 - Eventuelt 

Svein Erling foreslo å få til et møte med politisk- og administrativ ledelse innen 5 uker. Daniel kaller 

inn til møte. Foreløpige saker som ønskes tatt opp er følgende: 

-Folkepulsen 

-Status svømmehallen 

-SMIL prosjektet 

 

Svein Erling foreslo at styret bør begynne å tenke på kommende årsmøte. Styret ønsker at årsmøte skal 

ha kortere varighet i form av mindre oppvisninger og lignende. De er også enige om at det bør legges 

opp til et mer sosialt årsmøte hvor det er mulighet for «mingling» etter årsmøtet. 

 

Styret ble enige om å ha julebord 15. desember klokken 19:00. 

 

Mette ønsker at oppvekstplanen føres på som en sak til neste styremøte. 



 

OPPFØLGINGSSAKER  

 

Sak 05/21 – Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ligger ute for høring med frist til 17. oktober for 

innspill. Pete orienterte styret om hvordan han på vegne av idrettsrådet har hatt innvirkning i denne 

temaplanen. Daniel orienterte styret om at prioriteringslisten for spillemidler rulleres hvert år og at 

dersom idrettsrådet har innspill til hvordan denne ser ut nå så bør dette sendes inn før fristen.  

Vedtak: Styret ble orientert om temaplanen som ligger ute på høring, samt frist for å endre på 

prioriteringslisten på spillemidler. Styret ble enige om å ta dialogen rundt innspill videre på e-post.  

 

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV 

Vedtak: Styret besluttet å utsette saken til neste møte. 

 

Sak 09/21 –Interkommunalt anleggsutvalg 

Vedtak: Styret besluttet å utsette saken til neste møte. 

 

Sak 22/21 –Sentrumsplanen 

Vedtak: Dag Kjetil orienterte styret om den pågående prosessen rundt sentrumsplanen. Styret var 

positive til de forslagene som ble fremlagt, og var tydelige i at kommunen bør legge opp til flere 

aktivitetsflater i planene.   

 

Sak 31/21 –Idrettens dag / #tilbaketilidretten 

Styret diskuterte arrangementet #tilbaketilidretten og konkluderte med at det var en suksess. Dette er 

noe de ønsker å ha årlig, men med dato nærmere skolestart. Styret roser alle idrettslagene som deltok 

og er stolte over hva idretten i Eigersund kommune klarte å få til. I forbindelse med arrangementet 

skulle det kåres en vinner av de ulike idrettslagene som deltok. Styret var enige om å kåre Eigersund 

Frisbeegolf klubb som vinner av prisen på kr 10 000,- 

Vedtak: Styret konkluderer med at arrangementet var vellykket og valgte Eigersund Frisbeegolf klubb 

som vinner av prisen på kr 10 000,- 

 


