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P R O T O K O L L 
 

FRA STYREMØTE I IDRETTSRÅDET 

 

TIRSDAG 15. MAI 2012 KL 1630 

I IDRETTSRÅDETS LOKALER. 
 

 

 

Tilstede:     Gunnar Steen, styreleder 

 Monika Brøten, nestleder 

 Nina Berg, styremedlem 

 Margrethe Noraas, styremedlem 

 Morten G. Aggvin, styremedlem 

 Lisbeth Frivold, varamedlem 

 Jan – Terje Krabbesund, varamedlem 

 Geir Thorstensen, adm 

 

Forfall: Anne Grete Lindeland, styremedlem 

 

   

 

Saksliste:   

 

Sak 30/12: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE 

MØTE 17.04.12. 
 

Vedtak: Innkalling og referat godkjent.  

 

 

Sak 31/12: SIDEN SIST. MUNTLIG INFORMASJON. 
 

 - Cultiva express idrett. Ingen tildelinger inntil videre, dvs i 1. halvår 2012. 

 - Gjenbruk gress Sør Arena til baseballbane. Prisoverslag på  kr 850.000 fra 

 Kristiansand kommune fremlagt. Styret synes det er synd at det ikke    

    lar seg gjøre å gjenbruke gresset på en rimeligere måte. Styret støtter Suns 

 arbeid for å få ferdigstilt banen og oppfordrer klubben til å komme med 

 rimeligere alternativ. 

 - VAI Tinget. Gunnar refererte fra Tinget 

  

 

Sak 32/12: OPPFØLGINGSSAKER-. 

 

 - IRs nye lov er godkjent av VAI/NIF og legges ut på vår nettside. 

 - Storbysøknad fra IK Våg innkommet og godkjent. Kr 80.000 utbetales i to 

   rater. Prosjekter som ikke har fullverdig søknad purres igjen. 
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 - Møte med kommunen vedrørende samarbeidsavtale avholdes 31/5. Gunnar og 

   Geir møter. 

 - Årsmøteforslag fra roklubben. Purring sendt for å få utdypet argumentasjonen 

   bak forslaget. 

 - Kontrollkomite. Kontakt opprettet. Komiteens sendes fortløpende innkallinger 

   og referat fra styremøter.  

  

 

Sak 33/12: IDRETTENS ANDEL AV KULTURMIDLENE. 

 

 Geir presenterte en oversikt over inntektsstrømmene til idretten i Kristiansand 

 fra ulike offentlige instanser, både kommunale og statlige. 

  

Vedtak: Styret og adm diskuterer og bearbeider denne saken videre. Fremlegges 

 igjen oppdatert på senere styremøte, og behandles der før det fremlegges 

 kommunen i høst. 

 

   

SAK 34/12: VÅGSBYGD STADION. 
 

 Orientering om saksgang siden sist -  i kulturstyret og byutviklingsstyret. 

 Styret står fast ved vedtaket fra forrige styremøte, men vil presisere at IR ble 

 involvert i saken for sent, og at styret prinsipielt er imot nedbygging av 

 knappe idrettsarealer. 

 

Vedtak: Bystyremedlemmer tilskrives i forkant av at saken behandles i bystyret. 

 Styrets syn fremlegges i brevet. 
 

 

Sak 35/12: EVENTUELT. 

 

 35.1. Styremøte før sommerferien. 

         Styremøtet og sommeravslutning avholdes som planlagt tirsdag 19. juni. 

 

 35.2. Storbyprosjektet Idda. 

         Det gjøres forsøk på å finne ansvarlig for prosjektet blant de klubbene som 

         har tilhold på Idda Arena. 

 

 

 

 

Kristiansand 18.05.12 

Geir Thorstensen, ref 


