Referat fra Årsmøte i Eigersund Idrettsråd
fredag 19.mars 2010
Formannen i Eigersund Idrettsråd, Kenneth Pedersen, ønsket velkommen til alle
frammøtte og spesielt til varaordfører Solveig Ege Tengesdal.
Av 25 lag og foreninger som ligger under Eigersund Idrettsråd, var følgende 12
representert: Egersund Golfklubb, Egersund & Dalane Rideklubb, Egersund OK
Egersund Pistolklubb, Egersund Svømmeklubb, Egersund IK, Eiger IL,
Egersund Helsesportlag, Egersund Skytterlag, Hellvik IL, NMK Egersund og
Skåra Rideklubb.Totalt 25 representanter møtt.
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GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER.
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Godkjent.
GODKJENNING INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN
Godkjent.
VALG AV MØTELEDER.
Pete Seglem foreslår Terje Vanglo til møteleder. Godkjent.
VALG AV REFERENT TIL ÅRSMØTE
Pete Seglem foreslår Sverre Tengesdal som referent .Godkjent.
VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL OG UNDERSKRIVE ÅRSMØTEPROTOKOLLEN
Ragna Sigmo Skipstad og Ivar Einarsen ble valgt.
BEHANDLE OG GODKJENNE ÅRSMELDINGEN
Møtelederen leste hele årsmeldingen. Godkjent.
Ivar Einarsen presiserte at det er EIK fotball som vil overta Idrettsparken på Husabø.
REGNSKAP
Møtelederen gikk gjennom regnskapet for 2009.Godkjent uten merknad
BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG.
Ingen forslag innkommet til styret.
Noen kommentarer. Skåra Rideklubb foreslo at årsmøtepapirene legges ut på nett i
god tid før neste årsmøte. Leif Skandsen mente at alle klubber har egen e-mail adresse
som kan brukes. Formann Kenneth Pedersen sa at det til tider er litt vanskelig med
skifte av formann og lignende i klubbene, men det bør la seg gjøre.
Årsmøtet henstiller til IR at informasjonsflyten til klubbene må bli bedre.
Sem Hadland, ansatt på Kulturkontoret og IR sekretær, skal sende referat til alle
klubbene, fra møtene i IR.
BUDSJETT FOR 2010
Møteleder Terje gikk gjennom budsjettforslaget for 2010. Godkjent
Noen kommentarer.Leif Skandsen hadde for 2 år siden oppfordret IR til og bruke mer
penger til kurs og konferanser.Det er viktig at IR skolerer nye unge medlemmer til
for eksempel styrearbeid. Det er blitt gjort.
IDRETTSRÅDETS PRIS FOR 2010
Det var ikke innkommet noen forslag til kandidater til Idrettsrådets pris ved fristens
utløp.
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Formann Kenneth roste alle 25 lag og foreninger i kommunen. Det er mange ildsjeler
som gjør en fantastisk god jobb hele året, nevnte spesielt Pistolklubben, NMK
Egersund og Golfklubben.
Styret i IR har bestemt at Idrettsrådets pris for 2010 skal gå til John Kvinen fra
Helleland. Han er et samlingspunkt i Helleland IL både når det gjelder fotball og ski.
Applaus fra salen.
John kunne dessverre ikke komme, da han var på vei til Setesdalen for sitt 30.
Sesilåmi.
VALG
Valgkomiteens forslag ble framlagt av Terje Vanglo fra valgkomiteen.
Styret velges for 2 år og varamedlemmene for 1 år.
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.varamann
2.varamann

Kenneth Pedersen
Pete Seglem
Tommy Nilsson
Sverre Tengesdal
Lillian Løyning
Marianne Løvold
Siv Slettebø
Frank Nomell
Svein Erling Jensen

Hellvik IL
Golfklubben
Eiger
NMK Egersund
Dalane Sykkelklubb
Helleland IL
Rideklubben
Volleyballklubben
EIK

gj.valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
gj.valg
ny
ny
gj.valg
ny

Revisor

Dagfinn Myklebust

Skytterlaget

gj.valg

VALGKOMITE
Leder
Medlem
Varamedlem

Alf Åkre
Terje Vanglo
Ragna Sigmo Skipstad

Eg.Padleklubb
EOK
Svømmeklubben

ikke på valg
ikke på valg
ny

Valgkomiteens forslag godkjent.
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VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL OG REPRESENTERE EIGERSUND
IDRETTSRÅD PÅ IDRETTSKRETSTINGET 24.APRIL 2010.
Møtelederen satte fram forslag at styret i IR selv velger 2 representanter til IdrettsKretstinget på Sola 24.april 2010. Vedtatt
INNLEGG FRA PUBLIKUM OG INFORMASJON OM STATUS FLERBRUKSHALLEN PÅ LAGÅRD
Pete orienterte om den planlagte flebrukshallen på Lagård.Det har vært jobbet med
planene i flere år.Først nå er det nedsatt en komite som skal arbeide med saken.Pete er
Idrettsrådets representant i komiteen.Det er viktig og få med flest mulig idretter som
kan bruke hallen. Jo flere idretter, desto mer i spillemiddler.Det er ikke bestemt
akkurat hvor hallen skal ligge, enten på eksisterende grusbane eller bak/ved siden av
Dalane Vidergående Skole.
Flerbrukshallen er med i Kommuneplanen for Idrettsanlegg for 2010-2020.(Det
samme er NMK Egersund`s planer om utvidelse av Egersund Motorbane blitt)
Svein Erling Jensen lurte på hvilke tidsrom det snakkes om, og at det kan være lurt og
prøve og samarbeide med nabokommunnene.
Første møte er 9.april, så det er helt i startfasen enda.Fylkeskommunen har signalisert
at de vil inngå en langsiktig leieavtale for DVS for bruk på dagtid.

Tor Agnar Karlsen lurte på om det blir en regionalhall. Pete igjen, det er naturlig og
prøve og få med noen av nabokommunene på et samarbeid. Han oppfordret klubbene
til å tenke nytt, kom med innspill .Kan det f. eks anlegges skytebane under tribunen?
Kan hallen brukes til messer/utstillinger og konserter?
Solveig Ege Tengesdal gleder seg til og komme i gang. Hun oppfordret alle lag og
foreninger om og komme med innspill til IR`s medlem i komiteen, Pete.
På vegne av IR ,til varaordfører Solveig EgeTengesdal, Kommunen er ikke flinke nok
til og legge fram saker for IR, forsatte Pete.
Solveig lovte at Kommunen skal bli bedre til dette.

Helt avslutningsvis overrakte Kenneth blomster til Inger Torgersen og Arild Strand
som gikk ut av styret. Takk for godt utført arbeid og godt samarbeid i mange år.
Og helt til slutt før vi gikk til bords, en stor takk og applaus til møteleder Terje
Vanglo.

Referent
Sverre Tengesdal
________________

Ragna Sigmo Skipstad

Ivar Einarsen

___________________

_________________

