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P R O T O K O L L 
 

FRA STYREMØTE I IDRETTSRÅDET 

 

TIRSDAG 17. APRIL 2012 KL 1630 

I IDRETTSRÅDETS LOKALER. 
 

 

 

Tilstede:     Gunnar Steen, styreleder 

 Anne Grete Lindeland, styremedlem 

 Nina Berg, styremedlem 

 Margrethe Noraas, styremedlem 

 Lisbeth Frivold, varamedlem(fra sak 24/12) 

 Jan – Terje Krabbesund, varamedlem 

 Geir Thorstensen, adm 

 

Forfall: Monika Brøten, nestleder 

 Morten G. Aggvin, styremedlem 

  

 

Saksliste:   

 

Sak 21/12: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE 

MØTE 13.03.12. 
 

Vedtak: Innkalling og referat godkjent.  

 

 

Sak 22/12:   PRESENTASJON STYRET. 

 

 - Oppdatering av kontaktinfo styremedlemmer. 

 - Ajourføring diverse registre. 

 - Styrets arbeidsform. DL representerer til vanlig IR utad. Ikke behov for faste 

AU møter, slike og andre møter mellom DL og styret avholdes etter behov. 

Styremøter settes opp 21/8, 25/9, 6/11 og 11/12. Vedrørende siste styremøte for 

sommeren 19/6 forsøkes det å finne en alternativ dato som passer for alle. 

  

 

Sak 23/12: SIDEN SIST. MUNTLIG INFORMASJON. 
 

 - Daglig leder deltar på anleggskonferanse og daglig leder treff for IR i Bodø 11-

 15. juni. 

 - orienteringssak: Tilrettelegging for daglig leder ifm Paralympics. 

 Styret ønsker følgende tillegg til vedtaket fra 19/5-09: Daglig leder informerer 

styreleder i god tid på forhånd ved slike fravær om tid og varighet. Oversikt 

over ferie og avspasering forelegges styreleder halvårlig.  
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Sak 24/12: OPPFØLGING ÅRSMØTESAKER. 

 

 Sak 24.1. Ny lov for IR. 

 Loven er sendt VAI for godkjenning, og returnert til oss med kommentar om at 

 det må tas inn ekstra pkt ifb valg av kontrollkomite. 

 

Vedtak: VAI kontaktes vedr nødvendigheten med endringen. Dersom den er 

 nødvendig vil styret fremlegge endringen for godkjenning på neste årsmøte. 

  

 Sak 24.2. Forslag fra roklubben 

  

Vedtak: Roklubben bes å oversende skriftlig den muntlige presiseringen de fremla 

 på årsmøtet. Forslaget med presisering oversendes VAI for videre 

 behandling, og med ønske om å bli holdt orientert i saken.  
 

 Sak 24.3. Instruks for kontrollkomiteen. 

 

Vedtak: Styret ser det ikke som nødvendig å ha et møte med kontrollkomiteen for å 

 instruere dem om sine oppgaver. Komiteen tilsendes de lover og  

 retningslinjer som gjelder for dem, og oppfordres til å kontakte 

 administrasjon og styret nå de måtte føle det nødvendig. 

 

 

Sak 25/12: STORBYPROSJEKTET. 

 

 Sak 25.1. Rapport 2011. 

 

Vedtak: Rapporten tas til etterretning. 

 

 Sak 25.2. Søknader 2012. 

 

Vedtak: I første tildeling for 2012 tildeles som følger: 

 FK Vigør  kr 60.000(betales i 2 rater) 

 Pirates  kr 30.000 

 Krs fekteklubb kr 20.000 

 Gladiators kr 30.000 

 Vågsbygd SLK kr 100.000(betales i 2 rater – 1/3 første gang) 

 KSA  kr 100.000(betales i 2 rater – 1/3 første gang) 

 

 For følgende klubber må det innhentes mer opplysninger/fullstendig søknad 

 før det bevilges midler: 

 Kristiansand turnforening 

 IK Våg barneidrett 

 Kristiansand motocross 

 Kristiansand Kampsportklubb. 

 

 I de tilfellene hvor beløpene betales ut i flere rater må klubbene vise til 

 oppnådde resultater for å motta videre støtte. 
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 Daglig leder fratrådte under behandling av tilskuddene til Vågsbygd SLK 

 og KSA. 

  

  

SAK 26/12: SAMARBEIDSAVTALE MED KRISTIANSAND KOMMUNE. 
 

 Det har i flere år vært et sterkt ønske fra IR å ha en samarbeidsavtale med 

 Kristiansand kommune. Dette har nå en del IR fått til. En slik avtale bør være 

 gjensidig forpliktende og antas å være en styrke for vårt samarbeid med 

 kommunen. Vårt finansieringsbehov må også sees i denne sammenheng. 

 

Vedtak: Daglig leder og styreleder innleder kontakt med kommunen for å få til en 

 samarbeidsavtale. Styret informeres om arbeidet som gjøres i den 

 forbindelse, og forslag til avtale fremlegges styret til godkjenning. 

 

 

SAK 27/12: FORDELING AV KOMMUNALE MIDLER TIL ORGANISASJONER. 
 

 Styret mener det er en skjevhet i fordeling av kommunale midler til ungdom og 

 kultur. Dette ønsker styret at det gripes fatt i. 

 

Vedtak: Daglig leder utarbeider oversikter som kan presenteres de politiske partiene 

 og kommunens administrasjon i forkant av budsjettbehandling 2013. 

 

 

SAK 28/12: VÅGSBYGD STADION. 

 

 Denne saken har vært oppe i styret ved flere anledninger, og det henvises til 

 sakspapirer, informasjon og vedtak gjort i den anledning. 

 Saken skal til endelig behandling i kulturstyret onsdag 19. april. 

 

Vedtak: Styret kan vanskelig mene noe annet enn idrettsklubbene som er involvert i 

 denne saken. Klubbene skal behandle saken 18/4 og styret avventer deres 

 beslutning før standpunkt i saken tas. 

 Prinsipielt mener styret at idrettsarealer ikke skal bygges ned! Videre at det 

 er kommunens ansvar å vedlikeholde anleggene. Det er ingen akseptabel 

 løsning å selge unna arealer til idrettsanlegg for å oppgradere anlegg. 

 Kommunen har satt klubbene i en svært vanskelig og uønsket situasjon. 

 Styrets synspunkter fremlegges i kulturstyremøtet 19. april. 

 

 

Sak 29/12: EVENTUELT. 

 

 Ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

 

Kristiansand 17.04.12 
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Geir Thorstensen, ref 


