
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 
Møtenummer  1/2022 
Dato 30. mars 2022 
Tid Klokken 19:00 
Sted: Sosialt rom v/ Espelandshallen 
 

Navn Tilstede Forfall * 
Svein Erling Jensen (styreleder)  x  
Cecilie Therese Tengesdal (nestleder) x   
Frode Skogen x   
Wenche Nodland x   
Terje Rasmussen x   
Rune Andersen  x  
Karen Kvalheim x   
Mette Helene Wersland (vara) x   
Gunn S Friestad (vara) x   
Kristin Fardal Hovland (sekretær) x   
*Ikke tilstede i sak 
Gjester: Gjert Smith, Lene Byberg, Merete Nesvik og Sandra Emilie Brynjelsen 

Digital gjest: Stig Rune Høivik 

Saker 
Sak 1/22 – Velkommen til nytt styre, presentasjon av nye og gamle styremedlemmer 
Sak 2/22 – Superlekene 
Sak 3/22 – SMIL, orientering ved Lene Byberg 
Sak 4/22 – Idrettsrådets oppgaver og roller, orientering ved Gjert Smith 
Sak 5/22 – Evaluering årsmøtet 
Sak 6/22 – Fordeling av fadderklubber 
Sak 7/22 – Folkepulsen, veien videre 
Sak 8/22 – Eventuelt  
 
 

SAKER 
 
Sak 1/22 – Velkommen til nytt styre 
Presentasjon av alle styremedlemmer, samt av folkehelsekoordinator i Eigersund kommune, Sandra 
Emilie Brynjelsen. 
 

Sak 2/22 – Superlekene 
Orientering ved leder for superlekene, Stig Rune Høivik. 



Ønsker å arrangere Superlekene i Eigersund fra og med høsten 2023.  

Idrettskretsen trenger en formell bekreftelse fra idrettsrådet om at satsing på å realisere Superlekene i 
Eigersund er ønskelig. En lokal arbeidsgruppe må opprettes. Representanter til arbeidsgruppa kan 
komme fra sonene, skolene, tiltaksbedrift, boliger, idrettslag, NFU, idrettsrådet, folkehelsekoordinator 
og annet. Superlekene er godt etablert flere steder i fylket, og har derfor hjelpemidler til 
gjennomføring av arrangementet: Sjekklister, effekter, webside, drakter, diplom, påmeldingssystem 
mm. 

Vedtak: Initiativet tas med i neste møte med politisk og administrativ ledelse. Arbeidsgruppe opprettes 
i møtet/ snarlig etter møtet. Formell bekreftelse sendes idrettskretsen straks etter opprettelse av 
arbeidsgruppe. 

  
 

Sak 3/22 – SMIL 

Orientering ved Lene Byberg fra idrettskretsen 

SMIL står for samhold, mat, idrettsaktivitet og leksehjelp. Gratis etterskoletilbud for 5. til 7. trinn én 
dag i uka. Dersom dette er noe Eigersund idrettsråd ønsker å jobbe med å få etablert, så anbefales det å 
søke til den lokale stiftelsen. Lene Byberg kan svare på eventuelle spørsmål. Det ble ikke fattet vedtak 
i saken.  
 

Sak 4/22 – Idrettsrådets oppgaver og roller 
Orientering ved Gjert Smith. 

Anbefaling:  

-Fordel oppgaver mellom leder, nestleder og styremedlemmer etter områder den enkelte ønsker å 
jobbe med. Hvert medlem må finne sitt engasjement. 
-Varaene bør møte, da det som regel er noe forfall. 
-Benytt kretsen sine hjemmesider, trykk på idrettsråd. Her finnes masse info. 
Ønske fra RIK: 
-Arbeide opp mot anlegg. 
-Arrangere idrettens dag eller annen synliggjøring av idretten. 
-Årsmøtet – Bruk dette foraet godt! Ha et godt og profesjonelt årsmøte der rikholdig informasjon om 
idrettsrådets arbeid kommer fram. RIK ønsker å delta på årsmøtene. 
-Inviter dere selv inn i kommunestyret. Fortell om idrettens dag, og finn måter å involvere politikere 
på. 
-Ha en tydelig forventning om at alle idrettslag stiller på årsmøtet. 
 
Eigersund idrettråd ønsker å delta på styrekurs i regi av kretsen. Tilbud om styrekurs sendes ut til alle 
klubber samt til idrettsrådet fra kretsen. 
 

Sak 5/22 – Evaluering årsmøtet 
Årsmøtet 2022 ble ikke opptimalt utført, både med tanke på planlegging og gjennomføring. Følgende 
forbedringer noteres til de kommende år: 
-Forberedelsene må starte mye tidligere. 
-Oppgavefordelingen må være tydelig. 



-Involvering av eksterne, slik som valgkomite og lignende, må skje i god tid. 
-Tydelig kommunikasjon i forkant med gjester: Hvem skal holde innlegg? Om hva? Ryddige 
invitasjoner til hver enkelt, ikke legge opp til «improvoserte» innlegg. Alle skal ha blitt gitt gode 
muligheter til å forberede seg godt. 
 
I forbindelse med evaluering av årsmøtet, ble også idrettsrådets styremøter evaluert. Følgende 
endringer ønskes innført: 
-Saker som skal behandles av idrettsrådet må ha blitt meldt inn som en formell skriftlig henvendelse. 
Idrettsrådet skal ikke operere på vegne av klubber uten at en slik involvering er bestilt og ønsket av 
klubben. 
-Saker som meldes inn til sakslisten skal formuleres slik at de er forståelige for styremedlemmene. 
Alle styremedlemmer skal gis anledning til å forberede seg til sakene, og da må sakslista være kjent 
for alle. 
-Samme sak skal kun meldes opp repeterende dersom det faktisk er ny og relevant informasjon som 
har kommet til.  
-Saker skal avsluttes fortløpende, også selv om ønsket resultat/måloppnåelse ikke ble oppnådd. 
-Færrest mulig saker på eventuelt. Saker skal som hovedregel være oppmeldt på forhånd.  
-Hver enkelt styremedlem må i større grad ta ansvar for oppfølging av sitt fadderansvar. 

Sak 6/22 – Fordeling av fadderklubber 
Idrettsrådets styremedlemmer har sine lag de fungerer som «fadder» for. Fadderoppgavene innebærer 
at styremedlemmet skal: 

1. Delta på minimum ett årlig møte med fadderklubben 

2. Stille seg til disposisjon som bindeledd mellom laget og kommunale myndigheter 

3. Videreformidle vesentlig informasjon til sine lag 

4. Gjøre sine lag kjent med fadderordningen og idrettsrådets rolle 

 

 Aker Egersund A/S Bedriftidrettslag - Rune 
 Dalane Kommune Bedriftidrettslag -  Svein Erling 
 Dalane Sykleklubb – Wenche 
 Egersund Frisbeegolf Klubb - Gunn 
 Egersund Golfklubb - Rune 
 Egersund Innebandyklubb - Frode 
 Egersund Karate Kyokushinkai - Mette 
 Egersund Klatre- og Tindeklubb - Terje 
 Egersund Kyokushin Karate Klubb - Cecilie 
 Egersund Og Dalane Rideklubb - Cecilie 
 Egersund Orienteringsklubb - Terje 
 Egersund Padleklubb - Karen 
 Egersund Pistolklubb - Karen 
 Egersund Racketklubb - Rune 
 Egersund Seilforening - Cecilie 
 Egersund Skiforening - Terje 
 Egersund Svømmeklubb - Frode 
 Egersund Undervannsklubb - Mette 
 Egersund Volleyballklubb - Mette 



 Egersunds Idrettsklubb -  
friidrett - Karen 
håndball - Karen 
fotball - Karen 

 Egersunds Turnforening – Svein Erling 
 Eiger Fotballklubb – Svein Erling 
 Helleland Idrettslag - Gunn 
 Hellvik Idrettslag – Wenche 
 Kimura Egersund BJJ Klubb - Frode 
 NMK Egersund – Wenche 
 Skåra Rideklubb – Gunn 

 

Sak 7/22 – Folkepulsen – veien videre 
Folkepulsen var tema på forrige møte med politisk og administrativ ledelse. 

Tilbakemeldingen derfra er at det er ønskelig med en evaluering av Folkepulsen, for å se på om 

tilskuddsordningen skal videreføres på samme måte, eller om den bør justeres. Tilskuddsmidlene bør 

tilfalle samme målgrupper, men eventuelle endringer i bruk av midlene kan vurderes. Cecilie og 

Kristin skal foreta en evaluering, så vil idrettsrådet se på alternativer for videreføring etter det. 

Sak 8/22 – Eventuelt 
 
 

 

 
 
 

 


