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Fellesmøtet for Dalanes Idrettsråd i Sokndal
Det rapporteres om et meget vellykket og inspirerende møte mellom
Sokndal, Eigersund og Lund Idrettsråd. Dessverre kunne ikke Bjerkreim
delta. Kanskje kan dette bli en årlig foreteelse. Bl.a. ble planer om et nytt
regionalt motorsportsenter i Sokndal kommune diskutert. I tillegg ble det
utvekslet erfaringer og ulike muligheter for fremtidig samarbeid og dialog.
Allmøte på DVGS
Årets idrettspolitiske allmøte er avlyst. Tilbakemeldinger fra ulike
offentlige hjelpeinstanser viser at ønsket tema om samarbeidsmuligheter
mellom idretten og disse instansene er et tema som må tilnærmes med litt
varsomhet. Ingen av de forespurte ønsker å delta aktivt i et slikt møte pr i
dag. Det åpnes dog for en innledende dialog i form av et felles lukket møte,
så vil tiden vise om dette kan resultere i noe mer. IR vil følge dette opp.
Videre vil IR bruke ressurser mot et nytt idrettspolitisk allmøte om ca et år,
i forkant av lokalvalget. Som et alternativ til årets avlyste møte vil det bli
vurdert et arrangement ifm neste årsmøte i IR.
Besøk og orientering av formann i IL Eiger, Ronny Øvrevik.
Eiger orienterte IR om et brev som de vil sende til kommunen. Brevet
omhandler reaksjoner fra klubben på tildeling av ulike rettigheter til EIK
fotball ved regionalt anlegg Idrettsparken vedtatt av formannskapet, bl.a.
reklamerettigheter. Det er også andre økonomiske elementer inne i bildet
vedrørende tribunen som EIK tidligere har bygget og oppføring av tak til
denne knyttet opp mot klubbens gjeldssituasjon mot kommunen. Eiger er
ikke fornøyd med kommunens håndtering av saken og savner å bli
involvert, da klubben anser seg som part i saken med brukerrettigheter i
Idrettsparken. Klubben er kun informert via lokalavisen i etterkant da saken
ble beskrevet på trykk i Dalane Tidende. Nok en gang konstaterer IR at en
viktig sak som omhandler idretten i kommuen ikke er innom vårt styre til
orientering og høring. Uten å i denne omgang ta stilling til selve saken vil
IR igjen forsøke å ta dette opp med de rette kommunale instanser. IR finner
det svært påfallende at kommunen til tross for tidligere lovnader ikke
innlemmer styret i saksgangen for slike saker.
LAM-midler 2010
Oppsatt forslag til fordeling ble gjennomgått på møtet. Det ble gjort en
presisering i kriteriene for tildeling som sier at klubber som ikke har noen
medlemmer i de aktuelle aldersgruppene heller ikke mottar støtte for
aktivitetstilbud til samme gruppe. Videre ble det vedtatt at Egersund Karate
Kyokushinkai mottar en ekstra støtte på kr 5000 for beste søknad blant de
innkomne. Nytt av året er nemlig at det åpnes for en tilleggstildeling til et
godt begrunnet formål. Ellers konstateres det dessverre at totalt beløp for
tildeling ble redusert med nærmere 100 000 kroner fra i fjor.
Eventuelt
- Pete besøkte sist helg et meget vellykket arrangement i regi av
EIK fotball på Husabø – Bendit Cup. 185 lag i aldersbestemte
klasser konkurrerte mot hverandre søndagen i flott vær.
- Pete minnet alle om RIK’s kommende regionssamling i Egersund
mandag 18.10 med fokus på anlegg og tildeling av spillemidler.
Invitasjoner er gått ut til klubbene. Den enkelte bes purre på sine
fadderklubber. IR stiller med flest mulig.
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