
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 
Møtenummer  5/2022 
Dato 6. oktober 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: Aleksander Kvinen og en til (navn?) fra Egersund skateklubb 

Saker 
Sak 17/22 – NB: Denne saken ble behandlet den 28.9, i forkant av styrekurset. Fordeling av 
LAM-midler 
Sak 18/22 – Fordeling av midler fra Folkepulsen 
Sak 19/22 – Rinnanbanen, status? 
Sak 20/22 – Innspill til politiske arbeidsprogram 
Sak 21/22 – Superlekene, møte den 20. oktober 
Sak 22/22 – Prioriteringsliste spillemidler, søknader for 2023 
Sak 23/22 – Kort info, dialog mellom EIK fotball og kommunen 
Sak 24/22 – Besøk av Egersund skateklubb 
Sak 25/22 - Eventuelt 
 
 
 
 
SAKER 
 
Sak 17/22 Fordeling av LAM-midler 
LAM-midlene ble fordelt som forelagt. Forslag om å spisse kriterier for de øremerkede midlene til 
kommende årsmøte. 
 
Sak 18/22 – Fordeling av midler fra Folkepulsen.  



Kr 100 000,- skal fordelies til foreninger som gjør en ekstra innsats for Folkepulsens målgrupper: 
Flerkulturelle, inaktive og/eller mennesker med funksjonsnedsettelser. 
Tidligere er det blitt tildelt kr 175 000,-, men Rogaland idrettskrets har nå avsluttet prosjektet og de 
gjenstående midlene kommer fra kommunen. 
Dette betyr samtidig at retningslinjer for tildeling ikke lenger er gjeldende, og nye retningslinjer skal 
opp til politisk behandling i november. 
Midlene tildeles i 2022 på «vanlig vis». 
Årets tildeling: 
Egersund og Dalane rideklubb: kr. 36 000,- 
Egersund Karate Kyokushin: kr. 36 000,- 
Egersund Racketklubb: kr. 28 000,- 
Dalane Sykleklubb: Avslag 
 
 
Sak 19/22 – Rinnanbanen status 
Spørsmål vedrørende eierforhold, bruksrett og eventuelle føringer er sendt til departementet. Mette 
informerer Dalane Sykleklubb om at idrettsrådet avventer svar, og at en ordning der sykleklubben får 
etablere anlegg på området er en sak som rådet vil ta med seg videre etter avklaringen vedrørende 
eierforhold. 
Spillemidler til pumptrack-bane, Kristin skulle finne ut: 
Inntil 50 % av anleggets (nærmiljøanlegg) kostnader kan dekkes med spillemidler, maksbeløp på kr 
300 000,- pr element. 
Eksempler på tilskuddsberettigede anlegg: 
• anlegg for parkour 
• rulleanlegg for sparkesykkel 
• trimparker 
• BMX/offroad/trick/ferdighetsløype/pumptrack 
 
Sak 20/22 – Innspill til politiske arbeidsprogram 
Svein Erling har besøkt SV og Arbeiderpartiet, og det er ønskelig å treffe de andre partiene også for å 
komme med innspill til arbeidsprogrammene som nå er under utarbeidelse. 
Kristin sender ut mail til partiene, om at idrettsrådet gjerne tar imot invitasjoner. Høyre inviteres til 
kommende styremøte den 17. november kl 18:30. 
 
Sak 21/22 – Superlekene, møte den 20. oktober 
Infomøte om Superlekene er satt til den 20. oktober kl 17:00. 
Idrettskretsen ønsker følgende struktur: 
-Kommunen ønsker velkommen 
-Idrettsrådet sier noen ord 
-Gjert styrer møtet 
-Dialog med de frammøtte, men mål om å tegne konturene rundt en arbeidsgruppe. 
 
Sak 22/22 – Prioriteringsliste spillemidler 2023 
Vedtas som framlagt, med følgende endring: 
Eigerøy skole flerbrukshall skyves ned som den siste på lista av de ferdige prosjektene (over de 
planlagte/påbegynte). 



 
Sak 23/22 – Kort info, dialog mellom EIK fotball og kommunen 
EIK fotball og kommunen er i dialog vedrørende EIK sitt ønske om å gjøre endringer i drift av 
kunstgressbanene. Endringene kan være i form av økt driftstilskudd til kunstgressbaner, eller endring i 
driftsansvar. Styreleder Per Trygve Årstad inviteres til neste møte den 17. oktober for mer 
informasjon. 
 
Sak 24/22 – Besøk av Egersund Skateklubb 
Aleksander Kvinen og kompanjong var invitert for å fortelle om nyoppstartet klubb, og om ønsker for 
framtidig anlegg. Kristin sender kartutsnitt til Aleksander over de tre aktuelle plasseringene, som han 
bruker i videre planlegging. Skateklubben ser på alternativene og på aktuelle anlegg, og spiller tilbake 
hvilken plassering som det er ønskelig å satse videre på. 
 
Sak 25/22 – Eventuelt 
-Etter årsmøtet neste år bør det sendes ut et infoskriv om idrettsrådet til alle medlemsklubber, for å 
bedre synligheten. 
-Mail om spørsmål til kommunalsjef finans og analyse vedrørende overføring av driftsmidler til 
idrettsrådet er sendt. Ved at midlene går gjennom idrettsrådet, kan det søkes om momsrefusjon som 
utløser midler til idrettsrådet. Kristin etterspør svar. 
-Tidligere sak om overnatting på skoler ved idrettsstevner endte med info fra bygg og eiendomssjefen 
som sier at ved arrangement med tilreisende deltagere, kan skolene selv sette prisene. Kristin sender 
ny henvendelse til bygg og eiendom der en ber om revidering av praksisen for utleie av skolelokaler, 
og der idrettsarrangementer (også med tilreisende) bes holdes på et prismessig beskjedent nivå. 
Revideringen bør gjøres i samråd med skolene, og eventuelt merarbeid for skolene bør kompenseres 
(vaktordning, renhold el). 
 
 
 
Neste møte: 17.11.2022, kl 18:30. 
Høyre er invitert til kl 18:30. 
Per Trygve Årstad er invitert til kl 19:00. 
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