Referat Eigersund idrettsråd, årsmøte 9. mars 2012
Sted: Grand Hotell
Dato: Fredag 9. mars 2012
Tid: 18:00
Formannen i Eigersund Idrettsråd, Kenneth Pedersen, ønsket velkommen til alle frammøtte.
Av de 26 lagene som ligger under Eigersund idrettsråd deltok 14 opp på møtet. Ordfører og
varaordfører hadde meldt avbud på grunn av sykdom.

Saksliste:
1. Godkjenning av de frammøtte representanter
Godkjent
2. Godkjenne innkalling, saksliste
Godkjent
3. Valg av møteleder
Kenneth Pedersen foreslår Pete Seglem. Enstemmig vedtatt.
4. Valg av referent til årsmøtet
Sem Hadland blir foreslått og valgt.
5. Valg av to representanter til godkjenning / underskrift av årsmøteprotokollen
Kjell Edvard Medhaug fra Egersund bordtennisklubb og Anita Kyle fra Skåra Rideklubb blir
foreslått og valgt til å skrive under på møteprotokollen.
6. Valg av tellekorps
Sem Hadland og Ernst Torgersen ble valgt til tellekorps ved eventuelle valg under årsmøtet.
7. Behandle og godkjenne årsmeldingen
Årsmeldingen ble lest opp og godkjent.
8. Regnskap
Regnskap og budsjett ble lest opp av kasserer Gunn Veshovde. Ettersom regnskapet viste
minus ble det stilt spørsmål om hva en ville gjøre om kontoen ble tom. Kenneth Pedersen sa
at en da ville redusere aktiviteten for å få utgiftene mindre. Videre ble det kommentert at
regnskapet bør ligge sammen med sakspapirene minst to uker før selve møtet. Formannen
lovet at dette vil bli gjort framover.
9. Behandle innkomne forslag og saker
Ingen mottatt fra klubbene men idrettsrådet hadde selv følgende to saker.
1. Eigersund idrettsråd ønsker å få vedtatt nye lover.
2. Eigersund idrettsråd ønsker å be Eigersund kommune om å få øket støtten fra fra
30.000 kroner til 50.000 pr. år. Det vil bli anmodet om at kommunen øker den totale

rammen til idretten med samme beløp, men hvis ikke kan beløpet tas fra dagens
totalbeløp.
Samtlige saker ble vedtatt. Til den første saken ble det fra salen poengtert at forslaget til
lovene kom noe seint. Disse ble lagt ut på nett to uker før møtet, men det var mye som måtte
gås i gjennom og alle hadde nok ikke fått lest alt før avstemningen. Idrettsrådets leder sa
derfor at dette var standard lovverk for idrettsråd utarbeidet av Norges Idrettsforbund.
Ved den neste saken ble det satt spørsmålstegn om sakene kunne behandles på møtet
da de ikke var blitt forelagt to uker i forveien slik som vanlig prosedyre er. Årsmøtet fant ut at
det gikk greit og saken ble enstemmig vedtatt.
10. Budsjett for 2012
Harald Kvassheim fra seilforeningen foreslo å redusere utgiftene i budsjettet for å få dette til å
gå i ballanse. Møteutgifter ble redusert til 20.000 og kurs og seminar til 17.000. Dette ble
enstemmig vedtatt.
11. Idrettsrådets pris for 2011
Vinneren av Idrettsrådets pris for 2011 ble Bernt Ludvig Wetteland fra Egersund
Racketklubb. Han har vært leder for tennisklubben i snart 25 år og stått på både for sporten og
lokalene på Lagård enda lenger. Bernt Ludvig var selv ikke til stede under møtet, men prisen,
et diplom og sjekk, ble mottatt av hans sønn som representerte klubben på møtet.
12. Valg
Til neste år var det ønsker fra salen om at valgkomiteens forslag ville bli lagt ved papirene i
forkant av møtet. Valgkomiteens forslag så slik ut og dette ble også valgt. Ny inn er Sigurd
Carlsen fra skiklubben
Kenneth Pedersen
Petter Egil Seglem
Gunn Veshovda
Sverre Tengesdal
Lillian Løyning
Siv Slettebø
Svein Erling Jensen
Alf Reidar Eik
Sigurd Carlsen

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Dagfinn Myklebust Revisor
Terje Vanglo
Vararevisor

Eiger IL
Egersund golfklubb
Seilforeningen
NMK
Dalane sykleklubb
Egersund Og Dalane Rideklubb
EIK håndball
Egersund Pistolklubb
Egersund Skiforening

Gjenvalgt
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
Gjenvalgt
Gjenvalgt
Gjenvalgt
Gjenvalgt
Ny

Egersund Skytterlag
Egersund orienteringsklubb

Gjenvalgt
Ny

Valgkomiteen ble foreslått sammensatt slik som nevnt under og godkjent.
Ragna S. Skipstad Medlem
Svømmeklubben
Gjenvalgt
Terje Jørgensen
Varamedlem
Egersund dykkeklubb
Gjenvalgt
Kjell Medhaug
Varamedlem
Egersund bordtennisklubb
Ny
Avslutning
- Som en avslutning på møtet ble det diskutert en fremtidig fotballhall eller flerbrukshall.
Frank Emil Moen som er ansatt ved Dalane Videregående skole fortalte om skolens planer om
å få en billig flerbrukshall opp på Lagård. Eiger IL hadde også planer om å bygge en større

fotballhall på Eigerøy og at den nåværende hallen i Hålå da ville bli brukt som og leid ut som
flerbrukshall. EIK håndball var klar i sin tale om at de ønsket å bruke en flerbrukshall på
Lagård. Møtet ble avsluttet med bevertning på Grand hotell

Referent
Sem Hadland
________________

Kjell Edvard Medhaug

Anita Kyle

___________________

_________________

