Referat styremøte Egersund idrettsråd 23.mai 2011
Sted : Kulturkontoret Strandgaten
Tilstede : Gunn Veshovde, Kenneth Pedersen, Lillian Løyning, Siv Slettebø, Sverre
Tengesdal, Alf Reidar Eik, Pete Seglem, Svein Erling Jensen ( kom etter ca 45 min) Sem
Hadland ( kom etter ca 1 time)
Referent : Gunn Veshovde
Forfall : Marianne Løvold
1) Godkjenning av referat fra sist møte. Referat godkjent
a. Bilder tatt og lagt ut av nye medlemmer i styret.
b. Sem undersøker hvor mange det er søk om utgiftsdekning etter Drammen
turen, (2 eller 4)
c. Tom T ble valgt inn i ting styret som styremedlem

2) Info fra pistolklubben av Alf Reidar Eik.
a. Det ble informert rundt diverse ting rundt pistol klubben, videre tenkning og
lignende, mer info når en vet mer.

3) Idrettspolitisk møte før valget i høst
a. Pete sjekker dato for et møte i siste halvdel av august ut fra partienes
programmer.
b. Kretsen har lovet 5000 kr til idrettsrådene for å holde slike møter. Vi søker om
dette så snart dato er satt.
c. Det kom frem et møteleder forslag på Gunnar K. Kenneth tar kontakt med han
å hører hva han kan få til.
d. Vi undersøker også om hvem vi eventuelt kan få inn til å snakke litt på møte
forslag som kom inn, Lars Os fra antidoping Norge, Per Inge Torkelsen
e. Når datoen er satt tar vi kontakt med partiene og inviterer dem, det er i første
omgang ønskelig å få ordfører kandidatene til å komme.
f. Lokaler vi ønsker å være i er kantinen på D.V.S
g. Det vil bli servert brus, kaffe, te og frukt
h. Agendaen for dette møte vil bli laget sammen med idretts rådet og den som blir
møte leder for kvelden

4) Eventuelt saker
a. Kenneth har fått telefon fra Anne Britt Thengesdal, saken gikk rundt de
som detter utenfor psykisk og fysisk. Hva kan vi gjøre med dette? Kenneth
videre fører dialogen her, og det prøves å trekke inn Bjørn Sæstad i dette.
Kenneth informerer så snart det er mer i denne saken.
b. Tilskudds portalen: legater og lignende en kan søke om støtte fra. Vi
formidler ut til klubbene så snart vi er oppdatert på dette.
c. Info fra felles kommunestyre møte: enighet om å inngå felles samarbeid,
kommunestyrene var positive til dette. Det vil jobbes videre med det.
d. Arealplan må leses til neste møte, det må skrives kommentarer: Sem
sender denne ut på ny, da en del av oss hadde problemer med å få åpne
dokument sent forrige gang.
e. Dato for neste møte : blir fredag 17.juni på hytta til Pete . møte starter kl
19.00
f. Sven Erik S: ønskelig med nytt møte for idrettsrådene i Dalane. Kenneth
ringer til Lund/ Moi og hører om de innkaller til et møte i høst.
g. Time fordeling i ulike haller : vi må se på disse prinsippene så snart listen for
aktuelle søkere er klar og Ernst har satt opp et forslag.
h. Fordeling av spille midler : vi må begynne å tenke på dette, i denne omgang
skal ikke nærmiljøanlegg som ballbinger og lignende prioriteres i første
omgang, da dette har vært mye satset på de siste årene.

Referent
Gunn Veshovde 30 mai 2011

