REFERAT FRA STYREMØTE I SØGNE IDRETTSRÅD (SIR)
Dato
Sted

:
:

20. november 2012 kl 20.00
Klubbhuset ved Tangvall Skole

Deltakere

:

Egon Lerøy
Jon Fjeld
Kristian E. Larsen
Svein Gunnar Repstad
Edvard Repstad

:
:
:
:
:

Søgne Håndballklubb
Søgne IL - friidrett
Søgne IL - badminton
Søgne Trial
Søgne Fotballklubb

Fraværende

:

Brit Eikaas

Sak 2/2012 Referatsaker :
a) Ingen spesifikke saker ble diskutert.
Det fremkom likevel en tydelig og samstemt enighet om at idrettsrådet savner
både informasjon og større grad av samarbeidsvilje fra kommunen sin side. Det ble
også stilt spørsmålstegn fra idrettsrådet på hvem som er kommunen sin naturlige
representant overfor idrettsrådet.
Både kultursjef Strøm, kommunalsjef Landås og rådmann Høyer Holum har tidligere gitt
uttrykk for viktigheten av idrettsrådet, samt ønske om et godt fremtidig samarbeid.
Dette er et godt utgangspunkt, men vi må finne en bedre samarbeidsform enn dagens.

Sak 3/2012 Rullering av idrettens handlingsprogram 2013 - 2016
Søgne Idrettsråd har gjennomgått kommunens forslag til "Rullering av idrettens handlingsplan
2013-2016", og har følgende kommentarer :
Generelt er idrettsrådet av den oppfatning at skytebane bør prioriteres i bygda. Vi stiller store
spørsmålstegn til hvorfor skytebanen er fjernet fra handlingsprogrammet i siste utgave. Sett opp
mot de øvrige forslagene i handlingsprogrammet, mener vi ny skytebane bør fremskyndes, og da
på bekostning av de øvrige tiltakene. Dette begrunnes med følgende :
Ordinære anlegg :
1) Kunstgressbane 7'er bane : Ingen kommentarer fra SIR
2) Tursti 1,5 km (Kapelløya) : SIR er av den oppfatning at dette ikke er anlegg for idretten,
og således heller ikke bør prioriteres innenfor idrettens midler. Det vil i så fall være et klart
"misbruk" av idrettens midler. Dette er prosjekter til fremme for turismen, og bør i så fall
belastes et helt annet budsjett enn idretten (fortrinnsvis kultur).
3) Turkart (Ny-Hellesund) : samme begrunnelse som pkt 2.
4) Lysløype : SIR mener dette bør skyves mer ut i tid. Vi synes det er vanskelig å forholde
oss til dette så lenge det er så lite avklart. Disse midlene bør først komme når tingene er
avklart her.
5) Idrettshall, basket : SIR savner mer avklaring og fremdrift her. Vi fikk dette i "fanget" som
hastesak for 1,5 år siden.
6) Klatrevegg : samme begrunnelse som pkt 5.
7) Orienteringskart : Ingen kommentarer fra SIR
8) Garderobehus : sett opp mot andre behov i kommunen, bør dette ikke prioriteres.

Nærmiljø anlegg :
1) Ballbinge : Ingen kommentarer fra SIR
2) Nærmiljøpark : Ingen kommentarer fra SIR
Idrettsrådet har ved denne rulleringsplanen en opplevelse av store og uavklarte prosjekter.
Dette gjør det også lettere for oss å understreke utendørs skytebane som et godt prosjekt.

Sak 4/2012 Planlegging av årsmøte :
--> Dat for årsmøte fastsatt til torsdag 28/2-13 kl 18.00.
Edvard sjekker og evt reserverer klubbhuset.
--> Innkalling + saksliste utarbeides av Egon/Edvard. Distribueres via mail.
. VAI bes stille med en representant hvis mulig. Edvard sender invitasjon.
stille med en representant hvis mulig. Edvard sender invitasjon.
Foruten ordinære årsmøtesaker, ønskes følgende saker på agendaen :
a) fordeling av lokale aktivitetsmidler
b) samarbeid idrettsråd vs kommunen
c) info fra idrettskretsen
--> Årsberetning. Ansvarlig for utarbeidelse av årsberetning er Egon.
--> Regnskap 2012 / budsjett 2013. Fremlegges styret i god tid i forkant av årsmøtet.
--> Valg :
Følgende personer er på valg :
Leder :
Egon Lerøy, leder
Styremedlem : Brit. H. Eikaas
Styremedlem : Jon Fjeld
Styremedlem : Svein G. Repstad
Vararepresentant : Anna Grundbergs
Vararepresentant : Petra Roszinski
Følgende representanter er ikke på valg, og har 1 år igjen av valgperioden :
- Kristian E. Larsen
- Edvard Repstad
Det rettes en spesiell oppfordring til lagene om å stille kandidater til valg.

Hvert lag er selv ansvarlig for å gi beskjed ved endring av mail-adresse.
Referater sendes til

:

--> Styret + varamedlemmer
--> Alle aktive klubber i Søgne
--> Søgne Kommune (v/ ??)
--> Vest-Agder Idrettskrets (v/Bristøl)
--> Bedriftsidretten

Referent
Edvard Repstad

