
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 
Møtenummer  6/2022 
Dato 17. november 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: Per Trygve Årstad fra hovedstyret EIK 

Saker 
Sak 26/22 – Momskompensasjon 
Sak 27/22 – Møte med administrativ og politisk ledelse 
Sak 28/22 – Arrangement i samarbeid med Dalane-kommunene 
Sak 29/22 – Eventuelt 
Sak 30/22 – Besøk av styreleder i EIK 
 
 
SAKER 
 
Sak 26/22 Momskompensasjon 
Tips fra idrettskretsen: Dersom tilskuddsmidler til idretten fra kommunen går via idrettsrådet, kan 
idrettsrådet søke momskompensasjon for disse. Kompensasjonen kan brukes til lønnet deltidsstilling. 
Gjert Smith fra Rogaland idrettskrets kontakter kommunalsjef finans og analyse for å informere om 
ordningen.  
Vedtak: Saken tas opp på det kommende møtet med administrativ og politisk ledelse. 
 
Sak 27/22 – Møte med administrativ og politisk ledelse  
Tidspunkt: 13. desember, kl. 10:00 – 11:30, Torvet møterom. 
Kristin sender ut invitasjon til styremedlemmene, som så melder tilbake om de vil/kan komme eller ei 
(grunnet plassmangel kan ikke alle komme). 



 
 
Saksliste: 
-EIK og drift av kunstgressbaner 
-Dalane sykleklubb og ønsket om pumptrack på Rinnanbanen 
-Momskompensasjon, ved at driftsmidler går gjennom idrettsrådet 
-Skatepark, samordne videre gang 
-Dvgs, idrettslinje 
-Svømmehallen i Egersundshallen, ønskelig med en orientering om status og planer 
-Superlekene, orientering 
 
 
Sak 28/22 – Arrangement i samarbeid med Dalane-kommunene 
Det er kommet en forespørsel fra Sokndal kommune til Eigersund kommune om å samarbeide om et 
idrettsarrangement; foredrag om inkludering med Marco Elsafadi. Eigersund kommune har sendt 
videre henvendelse, om idrettsrådet kan bidra økonomisk. 
Vedtak: Idrettsrådet ber om mer informasjon, om arrangementets lokasjon og pris, før det gis svar. 
 
Sak 29/22 – Eventuelt 
Det er ønskelig å jobbe videre med opprettelse av idrettstilbud ved Dvgs. Svein Erling har videresendt 
uttalelse fra generalsekretær i Tennisforbundet, Aslak Paulsen; til ordfører Odd Stangeland. 
Vedtak: Saken tas opp på det kommende møtet med administrativ og politisk ledelse. 
 
Sak 30/22 – Besøk av styreleder i EIK 
Styreleder i EIK, Per Trygve Årstad, informerer om den økonomiske situasjonen i kjølvannet av 
pandemi og prisvekst. En hovedutfordring ligger i store utgifter knyttet til drift og vedlikehold av 
kunstgressbaner, og en driftsavtale for kunstgress med kommunen som har vist seg å være svært 
kostnadskrevende for klubben. På sikt, i et 4 – 5 års perspektiv, vil dagens drift av kunstgressbanene 
og anleggene ikke la seg gjør slik som situasjonen nå er. EIK har forsøkt med dialog i kommunen, 
men opplevd å ikke bli møtt med et ønske om å finne bærekraftige løsninger. EIK ber idrettsrådet om 
å fremme sak om å revidere driftsavtalene for kunstgressbanene, og at tilskuddet da justeres opp til et 
nivå som gjenspeiler faktiske utgifter. Kanskje ordningen bør være behovsprøvd, og ikke beregnes ut 
fra kvadratmeter? 
Vedtak: Saken tas opp på det kommende møtet med administrativ og politisk ledelse. 
 
 
Neste styremøte: Torsdag 5. januar kl. 18:30.  
Da vurderes nominasjonene til idrettsprisen 2022 
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