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P R O T O K O L L 
 

FRA STYREMØTE I IDRETTSRÅDET 

 

TIRSDAG 19. JUNI 2012 KL 1630 

I IDRETTSRÅDETS LOKALER. 
 

 

 

Tilstede:     Gunnar Steen, styreleder 

 Monika Brøten, nestleder 

 Nina Berg, styremedlem 

 Margrethe Noraas, styremedlem 

 Anne Grete Lindeland, styremedlem 

 Lisbeth Frivold, varamedlem 

 Geir Thorstensen, adm 

 

Forfall: Morten G. Aggvin, styremedlem 

 Jan – Terje Krabbesund, varamedlem  

 

Saksliste:   

 

Sak 36/12: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE 

MØTE 15.05.12. 
 

Vedtak: 1) Innkalling og referat godkjent.  

 2) Referat utsendes heretter pr mail til godkjenning. Eventuelle 

bemerkninger til referatet må være innkommet innen gitt tidsfrist. 

 Godkjent referat signeres på etterfølgende styremøte. 

 

Sak 37/12: SIDEN SIST. MUNTLIG INFORMASJON. 
 

 - Vågsbygd idrettsplass. Klagefrist er 6/7. 

 -    Kulturstrategi for Kristiansand. Høringsutkast skal antakelig behandles i 

 kulturstyrets møte i slutten av september. 

  

 

Sak 38/12: ORIENTERINGSSAKER. 

 

 -  idrettens andel av kulturmidlene. 

  Styret synes Gunnars forslag til disposisjon som var vedlagt innkallingen

  var et meget godt utgangspunkt for fremstilling av saken. Fordeling av  

  fattigdomsmidler/storbymidler kan også være et moment som kan tas inn. 

 - Samarbeidsavtale med Kristiansand kommune. 

  Momenter som må diskuteres videre: 

  Hvem i IR/kommunen behandler og signerer avtalen? 

  Gjenytelse for driftsstøtte? 
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  Forslag til avtale fremlegges styret før videre kontakt med kommunen.  

  

Sak 39/12: FORDELING AV LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2012. 

 

  Fordelingen baserer seg på følgende: 

 

1) Brev fra kulturdepartementet av 14/5. 

Beskriver formål for ordningen og retningslinjer for tildeling.                                                                                                   

 

2) Brev fra NIF av 24/5. 

Inneholder anbefalinger for tildeling, målgrupper, hvem som er 

tilskuddsberettiget og obligatoriske ordninger for gjennomføring av 

tildelingen. 

 

3) Kriterier utarbeidet av styret i samarbeid med klubbene. 

Vedtatt på fellesmøter med klubbene, og senere bekreftet gjennom 

gjennomgang av årsmeldingen på idrettsrådets årsmøter. 

 

 Geir fremla arbeidsgruppens(GS, MB, GT) forslag til fordeling.  

 Kristiansand er tildelt kr 2.707.082. 

 

 Geir fratrådte møtet under behandlingen av tilskudd til Vågsbygd SLK. 

 

 Tilskudd til utdanning reduseres slik at totaltildelingen til dette ligger innenfor 

 de 5 prosent som kriteriene  

 

Vedtak: Forslaget til fordeling vedtatt. 

 

   

SAK 40/12: EVENTUELT. 
 

 40/12.1 Felles brev til NIF. 

   Flere IR ønsker å sende et felles brev til NIF for å be om et møte hvor 

   flere ”IR saker” tas opp;  

   - finansieringsmuligheter for IR 

   - NIF som støttespiller for idrettsrådene og IR som lokal støttespiller for 

   å følge opp idrettspolitisk dokument lokalt. 

   - Nasjonal idrettsrådskonferanse i 2013. Kan vi bidra? 

   Bergen IR har forfattet et forslag til brev – og styret stiller seg bak 

   dette. 

 

 40/12.2 Møte vedr innvandrere i Kristiansand. 

   IR er sammen med representanter fra kommunen(politikere og adm.) 

   samt representanter fra frivillige organisasjoner invitert til møte 30. 

   august. 

   Monika ser om hun kan møte – og vi avventer mer informasjon fra 

   initiativtakerne. 
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Kristiansand 12.07.12 

Geir Thorstensen, ref 

 

 

 

_________________   _________________   ___________________ 

Gunnar Steen    Monika K. Brøten            Anne G. Lindeland      

styreleder    nestleder   medlem   

 

 

 

_________________   _________________  sett:________________                           

Margrethe Noraas    Nina Berg   Morten G. Aggvin  

medlem    medlem   medlem 

 

 

 

sett:______________   _________________ 

Jan-Terje Krabbesund   Lisbeth Frivold 

varamedlem    varamedlem 


