
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 
Møtenummer  3/2022 
Dato 25. august 2022 
Tid Klokken 18:00 
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:  

Saker 
Sak 14/22 – Idrettens dag 
Sak 15/22 – Styrekurs 
Sak 16/22 – Eventuelt 
 
 
 
 
SAKER 
 
Sak 14/22 Idrettens dag 
Skulle ha vært arrangert lørdag den 27. august, men forberedelsene har ikke gått som planlagt i 
sommer. Forslag til vedtak: Idrettens dag avlyses i år, kommer sterkere tilbake i 2023. Enstemmig 
vedtatt. 
 
Sak 15/22 – Styrekurs  
Rogaland idrettskrets inviterer alle idrettsrådene i Dalane til styrekurs (styrekurs for idrettsråd, ikke for 
alle medlemsklubber). 
Sted og tidspunkt: Espelandshallen sosialt rom, onsdag 28. september kl. 17:30. 
Varighet ca 3 timer. 
Kursets innhold: 



-Idrettsrådets lovpålagte oppgaver og roller 
-Idrettsrådets ansvars- og funksjonsområder 
-Økonomi 
-Medvirkning og innsynsrett 
-Kommunen som samarbeidsarena 
-Hvordan skape gode møteplasser 
-Politisk påvirkningsarbeid 
 
Påmelding via lenke tilsendt fra Kristin den 18.8. 
I forkant av styrekurset behandler styret LAM-søknadene. 
 
 
Sak 16/22 – Eventuelt 
Status Superlekene, informasjon ved Kristin: 
Har undersøkt med andre steder der Superlekene arrangeres, og de fleste stedene er det idrettsrådet 
og idrettskretsen som står som arrangør. På Haugalandet er det to vernede bedrifter som arrangerer, 
og tre steder på vestlandet er det idrettskretsen som finansierer en koordinatorstilling som har det 
overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring. Kristin hadde den 11.8 et nettmøte med 
Rune Manthey Løwehr, som er ansvarlig koordinator for Superlekene Stavanger, i tillegg til å sitte i 
hovedstyret. Her ble en aktivitetsmal gjennomgått, og Superlekene, med planlegging og 
gjnnomføring, er en stor jobb som det er viktig at det avsettes nok ressurser til. Ved direkte spørsmål 
til Rogaland idrettskrets på om en løsning der de betaler for en koordinator i Eigersund, kom 
følgende svar: 
 
Som jeg informerte om for en stund siden, så er vi i en rekrutteringsprosess til Supersatsingen og 
Superlekene. Det betyr at vi har større muskler til å ta ansvar for koordineringen for Superlekene, men 
vi er helt avhengig av lokal drivkraft og engasjement for å få på plass Superlekene Egersund. Vi 
snakket blant annet om samle lokale krefter til fellesmte og at flere aktører tar eierskap til 
arrangementet. 
 
Kristin kaller inn til et møte i oktober, etter avtale med kretsen. Representanter fra idrettslagene 
inviteres, i tillegg til politisk og administrativ ledelse, NFU, og Rune M Løwehr. 
 
Status sak 4 fra møte med politisk og administrativ ledelse, lik og forutsigbar pris for lokaler til 
stevner ol. 
Dette skulle følges opp av kommunalsjef kultur og oppvekst. Kristin ber om redegjørelse for hvordan 
det er blitt fulgt opp. 
 
Rinnanbanen, eierforhold 
Kommunalsjef tekniske tjenester skulle finne ut av eierforhold, hva er status her. Dalane sykleklubb 
må få en tilbakemelding på henvendelsen deres. Kristin etterspør. 
 
EM i qiiz, 9. september 
Idrettsrådet har pleid å stille med lag. Hvem blir med i år? Kan være maks 4 pr lag. Kristin sender ut 
invitasjon/oppfordring til styret. 
 



Neste styremøte: 6. oktober kl. 18:00 i Espelandshallen. Innspill til politiske arbeidsprogram settes 
opp som egen sak. I forkant sender Kristin ut oppfordring til medlemsklubbene om å komme med 
innspill. 
 
 
 
 
 

 


	Protokoll fra styremøte
	SAKER
	Sak 14/22 Idrettens dag


