
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 
Møtenummer  2/2023 
Dato 2. februar 2023 
Tid Klokken 18:30 
Sted: Sosialt rom, Espelandhallen 

 

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 5/23 – Rinnanbanen, status 
Sak 6/23 – Innspill fra skateklubben 
Sak 7/23 – Forberedelse årsmøtet 
Sak 8/23 – Eventuelt 
 
 
SAKER 
 
Sak 5/23 Rinnanbanen status 
Idrettsrådet ber om ytterligere redegjørelse for investering og drift før en uttalelse kan gis. Kristin ber 
de to klubbene om å sende dette, innen 13.2.2023. Uttalelse lages ved neste styremøte. 
 
Sak 6/23 – Innspill fra skateklubben  
Egersund skateklubb har drøftet de tre aktuelle områdene for skatepark, som tidligere ble pekt på av 
kommunalsjef teknisk avdeling. Men, det viser seg at det ønskede området, Ida Eies Minde ved Eger 
Stormarked, er det samme området der det for nylig er blitt rehabilitert en lekeplass. Idrettsrådet vil 
derfor be plansjef og/eller kommunalsjef teknisk om en ny vurdering av de tre områdene. Er alle tre 
fortsatt aktuelle? Foreligger det eventuelle hindere som skateklubben bør få vite om? Kristin har sendt 
spørsmål og avventer nå svar. 
 



Sak 7/23 – Forberedelse årsmøtet 
Sjekkliste: 
-Lokale, Grand Hotel, Terje reserverer. 
-Dato, onsdag 12. april 
-Regnskap og budsjett, Terje lager 
-Årsberetning, Kristin lager 
-Oppdatere lovnorm, Kristin gjør dette 
-Handlingsplan og årshjul, Cecilie gjør dette 
Tildelingskriterier LAM, Kristin lager et forslag 
-Lede møtet, Svein Erling spør om Gjert kan stille 
-Innslag: Forsøker å få noe gjennom Norsk tipping. 
-Invitere ung idrettsutøver til å fortelle litt om «sin veg». 
-Kr 10 000 til idrettsprs. Kristin har sjekket: Dette betales av idrettsrådet, ikke av Eigersund 
kommune. 
 
Nominasjonskomiteen har sendt inn sin innstilling. 
På valg: 
Cecilie, Rune, Frode, Mette og Gunn. 
Kontrollkomiteen er blitt kontaktet. De må få tilsendt regnskap og årsberetning snarlig. 
 
Sak 8/23 – Eventuelt 
 
 
Skal idrettsrådet arrangere noe i forbindelse med kommunevalget? Flertallet sier ja. Paneldebatt el. I 
august. 
 
Framtidige møter settes til kl 19:45. 
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