Eigersund idrettsråd
Protokoll fra styremøte
Møtenummer
Dato
Tid
Sted:

2/2021
24. februar 2021
Klokken 19:00
Sosialt rom v/Espelandshallen

Navn
Svein Erling Jensen (styreleder)
Tom Ove Sørdal (nestleder)
Pete Seglem
Vidar Olsen
Inger Sørlie
Terje Rasmussen
Stian Norheim
Therese N. Østebrød
Inger Torgersen (vara)
Cecilie Therese Tengesdal (vara)
Daniel Helleren (sekretær)

Tilstede
x
x
x
x
x
x

Forfall

*

x
x
x
x
x

*Ikke tilstede i sak

Saker
Sak 07/21 – Protokoll fra forrige styremøte
Sak 08/21 - Samarbeid med NAV
Sak 09/21 – Interkommunalt anleggsutvalg
Sak 10/21 – Reguleringsplaner Sæstad, Nyeveien og Slettebø
Sak 11/21 – Ny frisbeegolf bane
Sak 12/21 – Opprettelse av roklubb
Sak 13/21 - Bjerkreim IL medlem av Eigersund Idrettsråd
Sak 14/21 – Eventuelt

Oppfølgning
Sak 03/21 - Forberedelser til årsmøtet
Sak 04/21 - Oppfølging av møtet med politisk og administrativ ledelse

Sak 07/21 – Protokoll fra forrige styremøte
Vedtak:
Styret i idrettsrådet godkjente protokoll fra forrige styremøte etter noen små endringer.

Sak 03/21 - Forberedelser til årsmøtet
Idrettsrådet hadde en gjennomgang av de ulike forberedelsene som har blitt gjort i forkant av årsmøtet.
Til årsmøtet har Pete vært i kontakt med Turnforeningen, men de hadde ikke anledning til å ha et
idrettskulturelt innslag. Svein Erling har fått bekreftet fra Kimura at de kommer å har et idrettskulturelt
innslag. Tom Ove har vært i kontakt med Mathea Selebø for å snakke litt om idretten hennes, hvordan
hun trener og treningsfasilitetene hun benytter seg av. Hun har ikke bekreftet enda at hun kommer, så
Tom Ove skal sjekke opp i det. Sekretær ble forespurt av leder om å kontakte Nina Løvø ved
frivillighetssentralen, og hun har bekreftet at hun kommer å snakker litt rundt foreningsportalen. Pete
foreslo noe mer kulturelt ved åpningen av årsmøtet og kontakter Inghild Vanglo for å se på
mulighetene. Pete foreslo også at Jostein Salvesen fra Rogaland Fylkeskommune burde komme å
snakke litt om spillemidler og interkommunale idrettsanlegg. Sekretær tar kontakt med Jostein.
Det ble foreslått av Cecilie at det skulle stå noe om Folkepulsen i saker som idrettsrådet har arbeidet
med. Hun tar selv å utformer tekst og sender dette til sekretær som fører dette inn i årsberetningen.
Idrettsrådet hadde gjennomgang av påmeldte idrettslag til årsmøtet, og alle møtende fikk ansvar for å
kontakte idrettslagene som ikke hadde meldt seg på enda. Therese har vært i kontakt med foresatte til
vinner av idrettsrådets pris, og det er usikkert om vedkommende har anledning til å komme på
årsmøtet. Hun sjekker videre opp i om prisvinner kommer og vurderer muligheten for å eventuelt
overrekke prisen på video som kan vises på årsmøtet.
Hvert år må tildelingskriterier for lokale aktivitetsmidler vedtas på årsmøtet, alle møtende var enige
med forslaget som blir fremmet på årsmøtet. Sekretær har ikke mottatt revidert regnskap enda. Inger
forklarer at det reviderte regnskapet er klart men mangler en signatur. Hun sender det så fort hun
mottar det. Styret fikk presentert valgkomiteens innstilling til nytt styre for Eigersund Idrettsråd, samt
foretatt egen innstilling til ny valgkomité.
Vedtak:
Styret gjorde de nødvendige forberedelsene i forkant av årsmøtet

Sak 04/21 - Oppfølging av møtet med politisk og administrativ ledelse
Styret så på de eventuelle sakene som måtte følges opp fra møtet med politisk og administrativ ledelse.
Svein Erling foreslo at idrettsrådet kunne se på en eventuell tilskuddordning i fremtiden for saken som
dreide seg om tilknytningsgebyr. Cecilie foreslo at dette kan tas opp på neste møte med politisk og
administrativ ledelse. Styret var enige om å se på en eventuell tilskuddordning og ta dette opp på neste
møte politisk og administrativ ledelse.
Pete orienterte styret om fremdriften på luftsportsenteret. Han sier det går fremover og at Stavanger
Fallskjermklubb skal fremme et forslag for grunneier som dreier seg om antall arrangementer og
landinger per uke. Deretter vil de se på mulighetene for å bygge flystripe og eventuelt et bygg til dette.
Pete orienterte styret om status på ridesenteret der rideklubben synes området til Alf Ingvar Tengs var
for lite, da de har behov for mer areal. Pete har vært i kontakt Anne Birgitte Tengs som er nabo og
grunneier. Ved å kunne bruke hennes område i tillegg til Alf Ingvar Tengs sitt område vil man få et

større område på rundt 100 mål. Dette vil være stort nok for et nytt ridesenter. Hun er kanskje
interessert i å selge området. Rune stiller seg spørrende til om rideklubben egentlig ønsker nytt
ridesenter og kan ikke huske å ha mottatt henvendelse fra dem. Svein Erling mener å ha mottatt
henvendelse og har vært i kontakt med leder Susanne Hein. De har hatt et møte og ytret ønsker om
nytt ridesenter. Det blir foreslått å invitere Susanne Hein til neste styremøte slik at hun kan forklare
rideklubben sine ønsker om nytt ridesenter. Styret er enige i å invitere henne til neste styremøte.
Vedtak:
Styret ser på en eventuell tilskuddsordning for tilknytningsgebyr og tar dette opp på neste møte
politisk og administrativ ledelse. Styret inviterer Susanne Hein til neste styremøte for å orientere styre
om sine ønsker om nytt ridesenter.

Sak 08/21 - Samarbeid med NAV
Svein Erling ytret tanker på forrige styremøte om å få til et samarbeid med NAV om å inkludere de
med ulike utfordringer i idretten. Han har ikke hatt anledning til å få ordnet et møte med NAV enda,
og skal gjøre dette så fort som mulig etter årsmøtet.
Vedtak:
Styret gir ansvaret over til Svein Erling som tar kontakt med NAV i etterkant av årsmøtet for å se på
muligheter rundt et samarbeid.

Sak 09/21 – Interkommunalt anleggsutvalg
Svein Erling og Pete orienterte om møtet de hadde sammen med Rogaland Idrettskrets, idrettsrådene
og ordførerne i nabokommunene. Det skal legges opp til et samarbeid mellom kommunene ved bygg
av nye idrettsanlegg. Svein Erling har fått statutter som benyttes på Haugalandet, og skal ta
utgangspunkt i disse ved forslaget han skal komme med ved neste møte. Ordføreren i Lund kommune
har invitert til nytt møte når det er mulig å samles rundt et bord. Tom Ove mener idrettsrådene burde
være deltakende i fremtidige arbeidet.
Vedtak:
Svein Erling og Pete orienterte styret om den foreløpige statusen for et interkommunalt anleggsutvalg

Sak 10/21 – Reguleringsplaner Sæstad, Nyeveien og Slettebø
Reguleringsplaner for Sæstad, Nyeveien og Slettebø ble sett på av de møtende. Pete forklarte om
områdene og kunne ikke se noe interesse for dette. Dette var også resten av de møtende enige om.
Inger poengterte at reguleringsplanen for Sæstad er ved et populært turområde.
Vedtak:
Styret ble orientert om reguleringsplanene for Sæstad, Nyeveien og Slettebø.

Sak 11/21 – Ny frisbeegolf bane
Pete orienterte styret om et miljø innenfor frisbee som gradvis har bygget seg opp i Eigersund. De har
for øyeblikket en bane som de benytter seg av på Skadberg. Pete forklarte at de har søkt om å få til en
ny frisbeegolf bane oppe i vannbassengan. Etter spørsmål fra frisbee miljøet om hvordan idrettsrådet
stiller seg til dette så konkluderer Eigersund Idrettsråd med at de stiller seg positive til utarbeidelse av
ny bane i vannbassengan.

Pete har vært i kontakt med Terje Vanglo som er en sentral person i frisbee miljøet. Det ble foreslått at
Terje Vanglo selv tar kontakt med grunneier for å finne ut mulighetene rundt ny bane i
vannbassengan. Pete tar kontakt med Terje.
Vedtak:
Styret stiller seg positive til en eventuell ny frisbeegolf bane i vannbassengan.

Sak 12/21 - Opprettelse av roklubb
Pete orienterte styret om at det eksisterer lokaler som en eventuell roklubb kunne dratt nytte av. Han
stiller seg spørrende til om idrettsrådet skal være initiativtaker til å starte en roklubb i kommunen.
Rune ytret at han tror det kunne vært muligheter for at et eventuelt nytt roanlegg kunne fått status som
interkommunalt anlegg dersom det grenser til Bjerkreim og de kunne dratt nytte av det.
Vedtak:
Styret ble orientert om mulighetene rundt opprettelse av en eventuell roklubb.

Sak 13/21 - Bjerkreim IL medlem av Eigersund Idrettsråd
Svein Erling orienterer styret om at Rogaland Idrettskrets har ytret ønske om at Bjerkreim Idrettslag
skal være medlem av Eigersund idrettsråd. Tom Ove ytrer at å la dem bli medlem vil være i tråd med
hva idrettskretsen selv ønsker, samtidig som det kan være positivt for et fremtidig samarbeid med
Bjerkreim. Før de blir underlagt idrettsrådet mener han at styret må undersøke om dette kan få
negative konsekvenser som for eksempel mindre tilskudd til andre idrettslag i Eigersund kommune.
Vidar foreslår at styret kan invitere dem på neste styremøte. Styret er enige om å invitere Bjerkreim IL
på neste styremøte for å drøfte dette videre. Dersom det blir aktuelt å la dem bli underlagt idrettsrådet
foreslår Terje at dette kan tas opp ved neste årsmøte.
Vedtak:
Styret beslutter å invitere Bjerkreim IL til neste styremøte for å diskutere dette videre.

Sak 14/21 Eventuelt
Orientering/oppfølgning av tidligere saker
Sak 01/21: Pete orienterte styret om at KNA og Dalane VGS har hatt et møte for å se på eventuelle
samarbeidsmuligheter i fremtiden. Begge parter virker positive og har blitt enige om å ta saken videre.
Zip-line
Pete ytret ønske om at idrettsrådet skal fremme forslag for å lage til zip-line på et attraktivt sted i
kommunen. Dette for å gjøre Eigersund mer attraktiv.
Facebook side
Cecilie sier det finnes en facebook side for idrettsrådet som ikke blir brukt. Svein Erling konkluderer
med at det kommende styret må ta tak i dette.
Neste styremøte: 10/03/2021 klokken 18:00 v/ Kinoen – Egersund Kulturhus

