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P R O T O K O L L 
 

FRA STYREMØTE I IDRETTSRÅDET 

 

TIRSDAG 17. JANUAR 2012 KL 1630 

I IDRETTSRÅDETS LOKALER. 
 

 

 

 

 

 

Tilstede:     Knut Owing, styreleder 

 Monika Brøten, nestleder 

  Anne Grete Lindeland, styremedlem 

 Gunnar Steen, styremedlem 

 Margrethe Noraas, styremedlem 

 Lisbeth Frivold, varamedlem 

 Jan – Terje Krabbesund, varamedlem 

 Geir Thorstensen, adm 

 

Forfall: Nina Berg, styremedlem 

 

 

Saksliste:   

 

Sak 01/12: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE 

MØTE 13.12.11. 
 

Vedtak: Innkalling og referat godkjent.  

 

 

Sak 02/12:   SIDEN SIST. MUNTLIG INFORMASJON. 

 

 - utstyr Aquarama. Informasjon om bruk av midler fra ”Lille Cultiva” og 

eventuell annen finansiering av ytterligere utstyr som idrettsklubbene ønsker. 

 - prosjektgranskning Aquarama. Ballidrettene og IR deltok på møte vedr 

prosjektgranskning Aquarama. 

 - Stipendutlysning. Stiftelsen Sportikus har lyst ut stipendier for 

trenere/ledere/dommere. Inntil kr 200.000 vil bli fordelt etter søknadsfristen 

25/1. 

 - Reklameavtale Idda. Kristiansand ishockeyklubb(KIK) har gitt tilbakemelding 

på at de ikke vil benytte seg av muligheten til å selge reklame med de kriteriene 

som ble vedtatt i kulturstyret. IR prøver å finne en fordeling av inntekter som er 

akseptabel både for kommunen og KIK.  
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 - Kommunal arrangementsstøtte. Info sendt alle klubber og lagt ut på 

hjemmesiden. Styret savner en bedre presisering i kommunens utlysningstekst 

om at idrettsklubber kan søke midler. 

 - Ny Varoddbro. Knut informerte om planer for ny bro. 

                      - Fremtidens byer – byutviklingsprosjekt med miljøfokus. Knut informerte. 

 

 

Sak 03/12: IDRETTSMELDING FOR KRISTIANSAND. 
 

Vedtak: Det gjøres ingen henvendelse til Kristiansand kommune for å få laget en 

egen idrettsmelding i denne omgang. Kommunedelplanen for idrett og 

friluftsliv er god og dekker i stor grad våre ønsker. 
 

 

Sak 04/12: VÅGSBYGD STADION. 

 

 Saken har flere prinsipielle sider som berører idretten. For det første i hvilken 

grad idretten og idrettsrådet involveres i tidlig fase og hvem som er 

høringsinstans. For det andre om arealer avsatt til idrett skal kunne 

omdisponeres uten at idretten kompenseres fullt ut. 

 Styret er positive til den oppgradering som er foreslått, spesielt med tanke på den 

utvidede brukstiden for fotball,  men deler IK Vågs syn på fjerning av 400m 

banen. 

. 

Vedtak: Idrettrådet er positive til den oppgradering som er foreslått på Vågsbygd 

stadion. Styret deler IK Vågs syn på et det vil være negativt for bydelen 

dersom ikke det vil kunne opprettholdes et tilbud om 400m løpebane. 

 Bydelen har knapphet på arealer som egner seg til idrettsformål. 

 Styret er derfor meget skeptisk til nedbygging av arealer som er avsatt til 

idrett slik som det nå foreslås på Vågsbygd stadion. 

 

 2. Kristiansand kommune tilskrives og påminnes om at idrettsrådet skal 

involveres og være høringsinstans i saker som angår idrett i kommunen. 

 

 

Sak 05/12: SAMARBEIDSAVTALE KRISTIANSAND KOMMUNE. 

 

  Saken gjennomgås og behandles neste styremøte.  

 

 

Sak 06/12: STORBYPROSJEKTET – KRITERIER VEDRØRENDE LAV 

BETALINGSEVNE. 
 

 Styret hadde en god diskusjon, men utsetter en konklusjon til neste styremøte. 

 

Sak 07/12: IDRETTSRÅDETS NETTSIDE. 

 

 Det er hentet inn tilbud på å opprette og drifte ny nettside. 

 

Vedtak: Margrethe og Geir legger frem en innstilling på til neste styremøte. 
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Kristiansand 19.01.11. 

Geir Thorstensen, ref 


