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Sak 5: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN.

Forslag til forretningsorden:

1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent.
2. Forslagsstillere har taletid på 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2
minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. Ingen gis
mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg.
Ingen replikk får vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr
representant pr innlegg.
Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek satt for inntegnete talere.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med
forslagsstillers navn og klubb.
Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter strek er satt,
eller at saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes til saker som står på sakslisten.
4. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer.
5. Dersom vedtak ikke er enstemmig, føres protokollen med antall stemmer for og i
mot.
6. Observatører, gjester og administrasjon kan ta ordet etter godkjenning fra dirigent.
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SAK 6:

ÅRSBERETNING 2016 FOR IDRETTSRÅDET

Sak 6.1. Styrets årsberetning 2016

ÅRSBERETNING 2016 FOR IDRETTSRÅDET
VIRKSOMHETENS ART
Kristiansand idrettsråd (idrettsrådet) representerer 115 idrettslag med 27.214
medlemmer(31/12-2015). I tillegg har bedriftsidretten ca 15 000 medlemmer. Idrettsrådet er
lokalisert i Kristiansand kommune.

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes at denne
forutsetningen er til stede i 2017. Med tilsvarende drift som i 2016 vil kommunens økte
driftstilskudd til idrettsrådet medføre at idrettsrådets regnskap går i balanse i 2016. Dette
driftstilskudd er også lagt inn i kommunens handlingsprogram de kommende år.

ØKONOMI
Idrettsrådets regnskap følger vedlagt. Årets overskudd er på kr 104 425. Budsjettert resultat
var kr 0. Årsaken til det bedrede resultatet er lavere driftskostnader enn budsjettert, samt økte
inntekter.
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Idrettsrådets inntjening, likviditet og finansielle
stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn
har betydning ved bedømmelse av regnskapet.
Fast driftstilskudd fra kommunen er med på å sikre driften av idrettsrådet.
Delfinansiering av idrettsråd med økonomisk bidrag fra NIF har gjentatte ganger vært tatt opp
med NIF, og også fulgt opp fra idrettsrådene i 2016.

ARBEIDSMILJØ / YTRE MILJØ
Arbeidsmiljøet i idrettsrådet vurderes som tilfredsstillende. Det har ikke vært ulykker eller
skader i forbindelse med den ansattes arbeid..
Antall ansatte var ved årets utløp en(mann på fulltid). Styret har bestått av 6 styremedlemmer
(herav 2 kvinner) og 3 fast møtende varamedlemmer(herav 2 kvinner).
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

LIKESTILLING
Det er ikke foretatt noen tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er heller ikke
planlagt iverksatt slike tiltak siden det er kjønnsbalanse i styret og det bare er en ansatt.

MERKANTILT
Behandling av fakturaer og oppfølging av regnskap og regnskapsrapporter utføres løpende av
regnskapsbyrået.
Det er ingen kjente forhold av viktighet for å bedømme idrettsrådets stilling og resultat som
ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter.
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ANDRE FORHOLD.
Et overordnet mål har for idrettsrådet har i flere år vært å peke på at driften av idrett i
Kristiansand kommune prioriteres for lavt. Det var derfor gledelig at kommunen etter initiativ
fra idrettsrådet satte ned avgiftene med kr 715 000 kr for 2017.
Styret har også hatt fokus på at den gode anleggsutbyggingen som Kristiansand har hatt
gjennom flere år, ikke må stagnere. Vi tar det som et godt signal at det nye bystyret la inn 3
nye flerbrukshaller i budsjettet. Vi er derfor positive til at Kristiansand kan opprettholde
posisjonen som «idrettsby» også i kommende år. Men,fremdeles er det utfordringer med
dårlig anleggsdekning for enkelte idretter, og kommende styre må holde fokus på anlegg både
på kort og lang sikt.
Styret ønsker å tilrettelegge både for topp og bredde. Det er derfor gledelig å at Stiftelsen
Sportikus etablerer Norway Summer Games som er et breddearrangement som vil inkludere
aktiviteter for all ungdom. Samtidig etablerer Kristiansand kommune et utvalg som skal
utarbeide «Strategi for toppidrett i Kristiansand». Idrettsrådet deltar i dette utvalget.

Styret i Kristiansand idrettsråd 21. mars 2017.
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6.2

Styret for idrettsrådet
Etter årsmøtet 5. april 2016 fikk styret følgende sammensetning.
Svein Engedal
Dag Andersen
Margrethe Noraas
Fredrik Fredriksen
Ane Omdal Aune
Jon Magnus Dahl
Ingrid Wirsching
Tommy Mjåland
Ane Bakke Øvrevik

(KIF - håndball)
(IK Start)
(Bjaavann golfklubb)
(Vest – Agder bedriftsidrettskrets)
(Kristiansand danseklubb)
(Kristiansands cykleklubb)
(Vest – Agder bedriftsidrettskrets)
(KIF håndball)
(KIF – friidrett
)

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem

Alle medlemmer er valgt for ett år.
Ingrid Wirsching fratrådte 1/12-2016.
Det har i 2016 vært avholdt 7 styremøter og behandlet 46 saker. Det har vært avholdt
møter i arbeidsutvalg(leder, nestleder og daglig leder) etter behov.

6.3.

Administras jonen
Administrasjonen i IR har i 2016 bestått av:
Geir Thorstensen, daglig leder
Daglig leder er ansatt i 100 % stilling, men har i perioden også fungert som daglig
leder for Stiftelsen Sportikus, og vært utleid kortere periode til å ivareta dette.
Revisjon
Valgt revisor for 2016 har vært PricewaterhouseCoopers AS
v/statsautorisert revisor Svein G. Olsen..

6.4.

Andre utvalg
I 2016 har følgende faste utvalg og personer vært i funksjon/blitt opprettet:
Valgkomite
leder:
medlem:
medlem:
varamedlem:

Kristiansand idrettsråd

Geir Øvrevik
Stine Ruenes
Raymond Fosse
Ragnar Klami

(AK28)
(Kristiansand Svømmellianse)
(Kristiansand ishockeyklubb)
(Vågsbygd SLK)
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Kontrollkomite:
leder:
medlem:
varamedlem:
varamedlem:

6.5.

Svein Tønnessen
Christine Østhassel
Mats Nesman
Sissel M. Nilsen

IR representasjoner i andre styrer/utvalg etc.
Geir Thorstensen

6.6.

(KIF håndball)
(Kristiansand badmintonklubb)
(IK Start)
(Vågsbygd seilforening)

Idrettens representant i kulturstyret
Prosjektleder Storby Kristiansand
Fagjurymedlem Cultiva Express Idrett
Styremedlem Stiftelsen Sportikus
Norway Summer Games

Medlemmer.
Alle klubber tilhørende Norges idrettsforbund med adresse i Kristiansand er medlem
av Kristiansand idrettsråd.
På grunn av ny registreringsordning i Norges idrettsforbund med frist 30. april er det
ingen oppdaterte medlemstall for idretten i Kristiansand for 2016.
Pr. 31.12.2015 har Kristiansand 115 idrettslag og lagene en medlemsmasse på 27.214
medlemskap. Medlemmene er fordelt på 8.192 kvinner og 17.431 menn.
Nedgangen i antall medlemmer kan skyldes den nye registreringsordningen.
Bedriftsidretten har i 2015 i tillegg 13 308 medlemmer i 245 medlemsbedrifter.
Nye klubber i 2016:
Kristiansand kunstløpklubb
Padda dykkerklubb
Idda Ishockeyklub
Randesund hockey

5/4 - 2016
5/4 - 2016
6/10 – 2016
2/12 - 2016

Utmeldte klubber 2016:
Ingen utmeldte klubber.

6.7.

Idrettens Anleggsplan
Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er revidert og skal gjelde for perioden
2015- 2018. Arbeidet startet opp i 2012 og planen ble vedtatt i bystyret desember 2014
Klubbene i Kristiansand og idrettsrådet har signalisert at det må satses på en bredere
anleggsutbygging fremover.
Våre innspill blir godt ivaretatt i planen, og idrettsrådet bruker kommunens plan som
grunnlag for sitt arbeid med anlegg.
Kommunen bruker planen som grunnlag for sitt årlige handlingsprogram.
Kommunens handlingsprogram og prioriteringer for idrettsanlegg ligger som vedlegg
til årsberetningen i informasjonsdelen.
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Innspill fra klubbene og endrede anleggsbehov vil kunne påvirke den årlige rullering
av kommunedelplan og handlingsprogram.
Kommunen har en anstrengt økonomi, og har signalisert at det blir begrenset
anleggsutbygging i inneværende fire årsperiode 2016-2019. Nye idrettshaller i Tveit
og Randesund, samt renovering av kunstgressbaner er de store sakene kommende år.
Det har vært, og vil være, en prioritert oppgave å overbevise kommunens
administrasjon og politikere at det er behov for ikke bare å opprettholde, men heller
øke anleggsutbyggingen for å holde tritt med kommunens anleggsbehov.
Idrettsrådet har også påpekt de negative konsekvenser mangelfullt vedlikehold på
anleggene medfører.
Kristiansand har tatt en posisjon som en av de beste byene når det gjelder
idrettsanlegg. En rapport fra Telemarksforskning viser at Kristiansand er på
anleggstoppen blant de store byene i Norge.
Denne posisjonen krever ytterligere innsats dersom den skal beholdes.

6.8.

Tildeling av gavepremier/arrange mentsstøtte/stipendier/driftsstøtte/annen støtte
♦ Lokale aktivitetsmidler
Aktivitetsmidlene bevilges av kulturdepartementet, fordeles av idrettsrådene og
utbetales gjennom Norges idrettsforbund. Kristiansand fikk i 2016 kr 5 581 300 til
fordeling.
Rekordmange klubber, hele 102 klubber ble tildelt midler i 2016.
Idrettsrådets styre fordelte midlene i henhold til anbefalte kriterier fra møte
med klubbene 23/8 2005.
Kriterier:
Alle klubber som har aktivitet og medlemmer i aldersgruppen 6-19 år skal ha støtte.
1. Hodestøtte min 40%. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år, og 2/3 til
aldersgruppen 13-19 år.
2. Spesielle tiltak max 40%
3. Barneidrettskoler max 20%
4. Utdanning/utvikling av kompetanse max 10%
5. Oppstart av nye idretter/revitalisering max 5%
6. Idrettsrådets frie disposisjon. Max 5%
7. Minimumsbeløp kr 1.000.
8. Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får
kun minimumsbeløpet på kr 1.000 dersom de har aktiviteter for
aldersgruppen 6-19 år.
Styret har i tillegg besluttet at fremmøtte klubber som har aktive medlemmer i
aldersgruppen 6-19 år skal motta kr 3 000.

Kristiansand idrettsråd
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Tildeling 2016:
Agder Modellflyklubb*
Aik Lund*
Allianseidrettslaget Ik Våg
Atletklubben Av 1928*
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand*
Bravo IK*
Budosør*
Christianssand Klatreklubb*
Christianssands Curling Club*
Christianssands Seilforening*
FC Blaa*
Flekkerøy Brettseilerklubb*
Flekkerøy Cykleklubb*
Flekkerøy Idrettslag
Flekkerøy Innebandyklubb*
Flekkerøy Kampsport Klubb*
Flekkerøy Padleklubb*
Fotballklubben Donn*
Fotballklubben Grim*
Friskis & Svettis Kristiansand*
Gimle Rytterforening*
Gimle TaeKwonDo Klubb*
Gladiators Amerikansk Fotballklubb*
Hannevikas Idrettslag
Hemoriders MC Kristiansand*
Hjertetrimmen i Kristiansand
Hånes Idretsforening
Hånes Turnforening*
I K Gimletroll
Just IL
Justvik Turnforening*
Kjevik Fallskjermklubb *
Kjevik Flyklubb*
Kr Sands Turnforening*
Kristiansand Atletklubb
Kristiansand Badmintonklubb*
Kristiansand Baseballklubb Suns*
Kristiansand Basket*
Kristiansand Bryteklubb*
Kristiansand Bueskyttere*
Kristiansand Danseklubb Kdk*
Kristiansand Dykkerklubb*
Kristiansand Enduro*
Kristiansand Fekteklubb*

Kristiansand idrettsråd

kr 5 457
kr 36 615
kr 270 720
kr 122 748
kr 65 400
kr 0
kr 7 213
kr 41 615
kr 0
kr 6 773
kr 0
kr 7 393
kr 1 408
kr 126 195
kr 24 113
kr 10 563
kr 63 133
kr 133 664
kr 0
kr 75 961
kr 6 601
kr 0
kr 70 232
kr 0
kr 0
kr 0
kr 216 129
kr 7 385
kr 442 971
kr 82 000
kr 1 180
kr 4 225
kr 5 113
kr 230 093
kr 2 374
kr 62 135
kr 29 649
kr 35 552
kr 33 000
kr 21 036
kr 114 418
kr 20 854
kr 1 759
kr 14 608
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Kristiansand Frisbeegolfklubb*
Kristiansand Gangklubb*
Kristiansand Garnisons Pistol*
Kristiansand Golfklubb*
Kristiansand HSL*
Kristiansand Ichuan&Tai Chi Klubb*
Kristiansand Innebandyklubb*
Kristiansand Ishockey klubb
Kristiansand JFF
Kristiansand Ju Jitsu klubb*
Kristiansand Kajakklubb*
Kristiansand Kampsport Klubb
Kristiansand Karate Club*
Kristiansand Kendo Klubb*
Kristiansand kårdeklubb*
Kristiansand Løpeklubb*
Kristiansand Modell Bilklubb*
Kristiansand Motocross Klubb*
Kristiansand Orienteringsklubb*
Kristiansand Pistolklubb*
Kristiansand Roklubb*
Kristiansand Ryttersport Klubb*
Kristiansand Sandvolleyballklubb*
Kristiansand Skiklubb*
Kristiansand Studentidrettslag
Kristiansand Stupeklubb*
Kristiansand Svømmeallianse*
Kristiansand TaeKwonDO Klubb
Kristiansand Taekwon-Do Klubb*
Kristiansand Trial Klubb*
Kristiansand Triathlon*
Kristiansand Volleyballklubb*
Kristiansands Cykleklubb*
Kristiansands Idrettsforening Friidrett*
Kristiansands IF-Håndball*
Kristiansands og Søgne Rideklubb*
Kristiansands Tennisklubb*
Kristiansandsvandrerne*
Lauvåsen Idrettsforening*
Londskråga Idrettsklubb*
Lund Basketballklubb*
Lund Cykleklubb*
Lund Skiklubb*
Lund Taekwondo Klubb*
Masters Sørlandet*
NMK Kristiansand

Kristiansand idrettsråd

kr 25 544
kr 1 211
kr 4 753
kr 41 635
kr 1 153
kr 0
kr 27 988
kr 97 313
kr 107 562
kr 25 250
kr 20 065
kr 4 225
kr 10 033
kr 1 153
kr 6 952
kr 11 971
kr 9 065
kr 29 916
kr 51 222
kr 9 338
kr 13 203
kr 1 936
kr 114 934
kr 6 775
kr 17 084
kr 95 775
kr 58 791
kr 0
kr 18 582
kr 63 623
kr 8 450
kr 0
kr 61 870
kr 51 575
kr 121 715
kr 38 983
kr 36 079
kr 1 153
kr 36 692
kr 0
kr 0
kr 0
kr 0
kr 2 817
kr 0
kr 7 042
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Oddersjaa SSK
Orienteringsklubben Sør*
Randesund Idrettslag
Skøyteklubben Sør*
Solbygg FK*
Start, IK
Sukkevann Frisbeeklubb*
Svømmeklubben Team Sør*
Søm Squash Klubb*
Sørlandets Paragliderklubb*
Sørlandets R/C Modellflyklubb*
Sørlandsparken Rideklubb*
Sørlands-Strike Bowlingklubb*
Tigerberget Fotball Klubb*
Tinnheia Karate Klubb*
Tobienborg Fotballklubb*
Topdal Dykkerklubb*
Torridal Idrettslag
Tveit Feltrittsklubb*
Tveit IL
UIA Lacrosse
Varodd Svømmeklubb*
Vepsa Bowlingklubb*
VIGØR FK
Våg Fotballklubb*
Våg Håndball Elite*
Vågsbygd Innebandyklubb*
Vågsbygd Karate Klubb*
Vågsbygd Seilforening*
Vågsbygd Svømme- Og Livredning*
Vågsbygd Turn IL*
Nye klubber:
Kristiansand kunstløpklubb
Team Sør
kristiansand judo
Kristiansand kårdeklubb
Kristiansand bryteklubb
Padda dykkerklubb

Kristiansand idrettsråd

kr 70 142
kr 10 383
kr 726 676
kr 3 431
kr 0
kr 197 870
kr 32 498
kr 4 929
kr 2 463
kr 0
kr 3 000
kr 48 592
kr 0
kr 0
kr 11 349
kr 0
kr 0
kr 265 455
kr 704
kr 209 553
kr 0
kr 87 705
kr 0
kr 482 057
kr 302 995
kr 2 817
kr 41 016
kr 98 969
kr 7 576
kr 291 319
kr 95 068
kr 33 000
kr 30 000
kr 33 000
kr 30 000
kr 0
kr 30 000
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6.9.

Idrettens Storbyarbeid/inkludering i idrettslag.
Kristiansand ble i 2001 invitert til å delta i idrettens storbyprosjekt/inkludering i
idrettslag.
Prosjektet har hatt kontinuerlig aktivitet siden oppstarten.
Fra og med 2006 gikk prosjektet over til å bli fast aktivitet.
Idrettsrådet leder prosjektet lokalt, mens Norges idrettsforbund har avsatt ressurser
sentralt for oppfølging og rapportering til Kulturdepartementet.
Storbyarbeidet har som målgrupper:
1) inaktive barn og unge,
2) ungdom med problemadferd
3) innvandrergrupper
4) barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne
Prosjektet i Kristiansand ble i 2016 tildelt kr. 400 000 fra Kristiansand kommune og kr
675 000 fra storbyprosjektet sentralt.
Midlene ble fordelt slik:
Ordinære prosjekter
Hjelpetrenerprosjektet
Støtte utøver fra familier med lav betalingsevne

kr 316 000
kr 40 000
kr 396 756

17 klubber fikk midler fra prosjektet i 2016:
IK Gimletrioll, Kristiansands turnforening, Kristiansand svømmeallianse, Randesund
IL, IK Start, Torridal IL, FK Vigør, Våg fotball, Våg håndball, Våg barne og friidrett,
Vågsbygd SLK, FK Donn, Vågsbygd Turn, AK28, Tveit IL, KIF håndball
Aktivitetene i prosjektet kan vise til gode resultater. Målgruppene ble nådd.

6.10. Total overføringer til klubbene gjennom idrettsrådet.
Lokale aktivitetsmidler
Storbymidler/Inkludering i idrettslag

kr 5 581 300
kr 754 756

Totale overføringer til klubbene

kr 6 336 056

6.11. Kommunale tilskudd.
•

Driftstilskudd:
Kommunen tildelte totalt kr 1 188 000 i driftsstøtte til barne- og
ungdomsorganisasjoner. Av dette ble kr 932 344 tildelt idrettsklubber
Tildelingene baserer seg på antall medlemmer i barne- og ungdomsgruppen som blir
innrapportert via søknad til kommunen.

Kristiansand idrettsråd
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På grunnlag av antall medlemmer under 20 år ble klubbene tildelt kr 96 pr
innrapporterte medlem
På grunn av høye medlemstall ble idretten tildelt 78,5% av total tildeling.
Det ble innrapportert 9935 medlemmer i aldersgruppen under 20 år mot 10 646 året
før.
Klubb
AK 28
Donn
Flekkerøy idrettslag
Flekkerøy padleklubb
Hånes idrettsforening
Hånes turnforening
IK Gimletroll
IK Start håndball
IK Våg barne- og friidrett
IK Våg håndballgruppe
KIF - håndball
Kristiansand badmintonklubb
Kristiansand bryteklubb
Kristiansand danseklubb
Kristiansand golfklubb
Kristiansand oreinteringsklubb
Kristiansand roklubb
Kristiansand svømmeallianse
Kristiansand taekwon-do klubb
Kristiansand trialklubb
Kristiansands cykleklubb
Kristiansands turnforening
Lauvåsen idrettsforening
NMK Kristiansand
Oddersjaa
Randesund IL
Tveit idrettslag
Varodd svømmeklubb
Vigør
Våg fotballklubb
Vågsbygd innebandy
Vågsbygd karateklubb
Vågsbygd svømme- og
livredningsklubb
Vågsbygd turn

Kristiansand idrettsråd

Antall under 20 år
305
237
417
71
421
65
746
139
150
304
202
115
23
80
90
98
28
485
28
64
113
770
29
14
250
1651
425
244
476
711
54
252

Tildelt
kr 29 292
kr 22 761
kr 40 048
kr 6 819
kr 40 432
kr 6 243
kr 71 645
kr 13 349
kr 14 406
kr 29 196
kr 19 400
kr 11 044
kr 2 209
kr 7 683
kr 8 643
kr 9 412
kr 2 689
kr 46 579
kr 2 689
kr 6 146
kr 10 852
kr 73 950
kr 2 785
kr 1 345
kr 24 010
kr 158 560
kr 40 816
kr 23 433
kr 45 714
kr 68 284
kr 5 186
kr 2 402

610
268

kr 58 584
kr 25 738

9935

kr 932 344
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•

Kristiansand kommunes tilskudd til kunst- og kulturformål
Det ble bevilget kr 1 200 000 fra tilskuddsordningen ”kunst- og kulturformål”.
Kulturstyret og kulturetaten fordeler tilskuddene.
Av totalt ca 70 søknader kom 19 fra idrett. Idrett fikk totalt ca 17% av total tildeling.
V-Agder idrettskrets
Oddersjaa
Kristiansand danseklubb
Kristiansand danseklubb
Kristiansand danseklubb
Kristiansand trialklubb
Kristiansand HSL
Kristiansand motorcross

Jubileumsbok/film
Skifestival
Vestlandsserie
Najonal konkurranse
Talent ”Team Norway”
Regionsmesterskap
Sørlandstreffen/NM
Norgescup

kr 40 000
kr 75 000
kr 15 000
kr 10 000
kr 8 000
kr 15 000
kr 25 000
kr 15 000

Totalt kr 203 000
•

Tilskudd til festivaler.
Det ble bevilget kr 1 600 000 til festivaler i 2016.
Tilskuddene fordeles av kulturstyret etter innstilling fra kulturetaten.
Ut i fra kriteriene for denne tildelingen er det vanskelig for idrettsarrangementer å få
støtte.
-

•

Ingen idrettsrarrangementer fikk støtte fra denne tilskuddsordningen i 2016.

Tilskudd fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto.
Kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto tildeles etter følgende kriterier
-

-

Toppfinansiere prosjekter i regi av sektorens egne enheter.
Gi ekstratilskudd til organisasjoner med egen post i budsjettet
imøtekomme klager på avslag.
Gi tilskudd til aktiviteter som ikke omfattes av eksisterende tilskuddsordninger
på kultursektorens budsjett.

Det ble tildelt totalt kr 400 000 i 2015.
Idretten ble tildelt 6,25% av midlene.
KSA

Kristiansand idrettsråd

NM svømming

www.idrettsradet.no

kr 25 000
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6.12. Cultiva.
På oppfordring fra idrettsrådet opprettet Cultiva i 2011 en stipendordning, Cultiva
Express Idrett(CEI) for idrettsutøvere.
Det ble tildelt kr 800 000 i 2016, en økning med kr 50 000 fra 2015..
Idrettsrådet er representert i utvalget som tildeler stipendiene.
Kriterier:
•
•
•
•

•
•
•

Søker må være mellom 15 og 35 år
Ungdomsstipend(15-16 år) inntil kr 15 000
Elitestipend(17-35 år) inntil kr 30 000
Ett eller flere krav må være oppfylt i prioritert rekkefølge:
Søker må enten representere en klubb i Kristiansand
eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand
eller være registrert elev/student i Kristiansand
eller være folkeregistrert i Kristiansand
Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag kan ikke søke.
Ha utarbeidet langtidsplan
Kunne vise til resultater

Det kom inn totalt 75 søknader. 58 på elitestipend og 17 på ungdomsstipend 48
utøvere ble tildelt stipend. Total søknadsbeløp var kr 1 921 500.
Følgende utøvere fikk stipend i 2016.:
Elitestipend(kr 10 000 – 30 000)
Mads Marum
Marlene Sophie Wåland
Islam Ismailov
Jamshid Nazari
Aida Husic Dahlen
Herman Dahl
Andreas Erland
Kristoffer Halvorsen
Andreas Vangstad
Ida Marcussen
Trine Mjåland
Stella Weinberg
Myron Weinberg
Sebastian Hübert
Kenneth Fredheim
Marie Winge Nørvåg
Mette Fidje
Dag Blandkjenn
Sebastian Daland
Gaute Friestad

Kristiansand idrettsråd

Badminton
Badminton
Boksing
Boksing
Bordtennis
Landeveissykling
Landeveisykling
Sykling
Landevei sykkel
3-steg/mangekamp
Friidrett - mellomdistanse
Friidretts, Spydkasting
Friidrett
Turn
Kendo
Kendo
Trial
Orientering
Orientering
Orientering

www.idrettsradet.no

kr 20 000
kr 25 000
kr 20 000
kr 30 000
kr 30 000
kr 20 000
kr 15 000
kr 30 000
kr 20 000
kr 25 000
kr 30 000
kr 25 000
kr 20 000
kr 5 000
kr 5 000
kr 5 000
kr 30 000
kr 15 000
kr 10 000
kr 5 000
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Joakim
Hanna
Oda
Oskar
Mathilde
Bendik Netland
Johannes
Thelma Baatz
Hakeem
Amalie
Tuva
Ane
Renate
Oda Stray
Martine
Julie Tharaldsen
Sveinung Berg

Tildelt
Samlet søknadsbeløp

Roing
Roing
Roing
Roing
Roing
Skihopp
Svømming
Stuping
Svømming og padling
Svømming
svømming
Volleyball
Volleyball
Volleyball og sandvolleyball
Volleyball, beachvolleyball
Volleyball/ sandvolleyball
Volleyball og Sandvolleyball

kr 25 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 10 000
kr 20 000
kr 5 000
kr 15 000
kr 30 000
kr 15 000
kr 30 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 20 000
kr 10 000
kr 15 000
kr 10 000
kr 15 000

kr 665 000
kr 1 651 000

Ungdomsstipend(kr 5 000 – 15 000)

Emma Kari Wåland
Aleksander Halvorsen
Fabian Weinberg
David Runde
Marius Aurebekk
Emil Jacobsen
Malene Rypestøl
Ole Marius R Jensen
Dennis Aateigen
Nils Gunnar Ringøen
Eivind Øygarden Brekke

Tildlelt
Samlet søknadsbeløp

Kristiansand idrettsråd

Badminton
Landeveissykling
Friidrett
Orientering
Orientering
Stuping
Svømming
Svømming
Svømming
Sandvolleyball og
volleyball
Sandvolleyball og
volleyball

kr 15 000
kr 5 000
kr 15 000
kr 5 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 10 000
kr 10 000

kr 135 000
kr 240 000
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6.13. Momskompensasjonen for varer og tjenester.
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner
har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere
ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner.
Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler selvfølgelig alle til å
rapportere inn slik at klubben vil motta kompensasjon.
I 2016 var det 77 klubber i Kristiansand som mottok momskompensasjon for varer og
tjenester. Totalt mottok klubbene i Kristiansand kr 5.477.876.
Klubb

Mottatt

Agder modellflyklubb
AIK Lund
Allianseidrettslaget IK Våg
AK 28
Budosør
Christiansand klatreklubb
Christiansands seilforening
FK Vigør
FK Donn
FK Grim
Friskis & Svettis
Gimle rytterforening
Gimletroll IK
Gladiators
Hjertetrimmen
Hånes IF
Hånes turnforening
IK Start
Just IL
Kjevik fallskjermklubb
Kjevik flyklubb
Kristiansands turnforening
Kristiansand badmintonklubb
Kristiansand baseballklubb Suns
Kristiansand basket
Kristiansand bueskyttere
Kristiansand Cykleklubb
Kristiansand danseklubb
Kristiansand dykkerklubb
Kristiansand fekteklubb
Kristiansand frisbeegolfklubb
Kristiansand garnison pistol
Kristiansand golfklubb

Kristiansand idrettsråd

kr 3 279
kr 17 921
kr 164 363
kr 98 786
kr 2 246
kr 25 057
kr 36 646
kr 184 510
kr 152 190
kr 5 860
kr 81 334
kr 1 355
kr 340 741
kr 40 292
kr 8 781
kr 77 764
kr 6 867
kr 153 279
kr 37 828
kr 18 335
kr 33 772
kr 193 328
kr 85 700
kr 15 561
kr 52 941
kr 10 302
kr 245 859
kr 44 575
kr 33 685
kr 10 036
kr 4 296
kr 13 914
kr 264 047

www.idrettsradet.no
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Kristiansand ichuan & tai chi klubb
Kristiansand ishockeyklubb
Kristiansand JFF
Kristiansand ju jitsu klubb
Kristiansand kajakklubb
Kristiansand kampsportklubb
Kristiansand kendoklubb
Kristiansand løpeklubb
Kristiansand modellbilklubb
Kristiansand motocrossklubb
Kristiansand orienteringsklubb
kristiansand pistolklubb
Kristiansand roklubb
Kristiansand sandvolleyballklubb
Kristiansand studentidrettslag
Kristiansand stupeklubb
Kristiansand svømmeallianse
Kristiansand taekwon-do klubb
Kristiansand trialklubb
KIF - friidrett
KIF - håndball
Kristiansand og Søgne rideklubb
Kristiansand tennisklubb
Lauvåsen IF
NMK Kristiansand
Oddersjaa SSK
Randesund IL
SK Team Sør
Sørlandets paragliderklubb
Sørlandsparken rideklubb
Sørlands - strike bowlingklubb
Tigerberget fortballklubb
Tobienborg fotballklubb
Torridal IL
Tveit IL
Varodd svømmeklubb
Vepsa bowlingklubb
Våg FK
Våg håndball elite
Vågsbygd innebandyklubb
Vågsbygd karateklubb
Vågsbygd seilforening
Vågsbygd svømme- og livredningsklubb
Vågsbygd turn

kr 135
kr 80 011
kr 52 717
kr 9 934
kr 36 362
kr 14 795
kr 13 199
kr 22 273
kr 3 627
kr 11 826
kr 92 700
kr 17 063
kr 27 610
kr 68 720
kr 29 729
kr 39 403
kr 227 178
kr 4 989
kr 21 417
kr 38 162
kr 209 422
kr 21 602
kr 67 525
kr 859
kr 6 618
kr 50 469
kr 631 680
kr 468
kr 2 097
kr 89 359
kr 2 917
kr 26 655
kr 8 771
kr 125 927
kr 45 338
kr 76 552
kr 10 419
kr 212 405
kr 167 502
kr 12 534
kr 44 001
kr 22 985
kr 324 857
kr 39 614
kr 5 477 876

Kristiansand idrettsråd
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6.14. Samarbeidsavtale med Kristiansand kommune.
Idrettsrådet underskrevet i 2013 en samarbeidsavtale mellom idrettsrådet og
Kristiansand kommune.
Hensikten med avtalen er å fastsette arbeidsrammer og ansvarsfordeling i idrettssaker
mellom kommunen og idrettsrådet.
I møte med ordfører og kommunens kulturadministrasjon ble avtalen videreført for
2016.
Avtalen skal:
1) styrke samspillet mellom IRK og KK
2) bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger
3) sikre kontinuitet i beslutningene
4) skape forutsigbarhet for begge parter
5) bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter
Idrettsrådet har årlig møte med ordfører og kommunens administrasjon for
gjennomgang av samarbeidsavtalen, idrettens forhold i Kristiansand og innspill til
forbedringer for bedre tilrettelegging.
Idrettsrådet møter også i kulturstyret med talerett, og har også møter med politikere
etter behov.
Gjennom året er det et meget godt samarbeid mellom idrettsetaten og idrettsrådet.

6.15. Toppidrett i Kristiansand.
Olympiatoppen åpnet 1. juni 2015 ny avdeling i Kristiansand – Olympiatoppen Sør.
OLT er en videreføring og – utvikling av Kompetansesenter for idrett på Agder, og er
en avdeling under OLT sentralt og utfører sin virksomhet iht sentrale retningslinjer.
OLT Sør skal tilrettelegge slik at lokale talenter skal få en oppfølging som gjør at man
skal kunne utvikle utøvernes potensial i hjemlige omgivelser om det er ønskelig. Dette
vil forhåpentligvis bidra til å heve nivået på toppidrett på Agder og i Kristiansand
betydelig. OLT Sør er lokalisert på Spicheren treningssenter på Gimlemoen. Både
Kristiansand kommune og Cultiva bidrar til OLT Sør.

6.16. Strategi for toppidrett i Kristiansand
Bystyret vedtok under budsjettbehandlingen i desember 2016 et forslag:
«Det utarbeides en strategi for toppidrett i Kristiansand».
Det er satt ned en foreløpig arbeidsgruppe som skal synliggjøre hvilke behov som må
ivaretas for at idrettene og toppidrettsutøverne får en best mulig tilrettelegging fra
kommunens side. Talentsatsingen til idretten, idrettslinjer ved de videregående skolene
og tilstedeværelsen av Olympiatoppen tas inn i arbeidet.
Idrettsrådet deltar i denne arbeidsgruppen som skal fremlegge en innstilling for
politisk behandling.

Kristiansand idrettsråd
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6.17. Avgiftsreduksjon kommunale betalingssatser.
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016 bestilte bystyret en utredning på
kostnader ved leie av idrettsanlegg.
Kommunen nedsatte en prosjektgruppe hvor idretten deltok med idrettsrådets, samt
representanter fra Randesund IL og Kristiansand stupeklubb. Gruppen fremla et
forslag om å redusere avgiftene med kr 715 000. Forslaget ble behandlet i bystyret
23/11-2016, og forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget inneholdt også et punkt hvor bystyret ber idrettssjefen gå i dialog med
Oppvekstsektoren for å finne nye løsninger ved leie av skolenes gymsaler til trening.

6.18. Fattigdomsmidle r 2017
Barne – ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) åpnet i 2016 for at
idrettsorganisasjoner kunne søke midler gjennom ordningen «Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom».
Målet er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi skal ha mulighet til å delta i
minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av
fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å
bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på sosiale arenaer som
ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det
skal ikke stilles krav om kunnskap eller ferdigheter for å delta. Tilbudet skal så langt
det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
Kristiansand idrettsråd søkte Bufdir om 750 000 til prosjektet, og søknaden ble
anbefalt av Kristiansand kommune. Svar på søknaden ventes før sommeren.

6.19. Andre politiske/kommunale saker i 2016.
Av andre politiske saker i året som gikk kan nevnes:
o Kristiansand kommune yter investeringstilskudd på 2 mill. kr til
friidrettshallen Campus Grimstad Arena og inngår avtale om benyttelse av
anlegget for utøvere som representerer Kristiansandsklubber.
o Kristiansand kommune ettergir halvparten av eksisterende lån(kr 375 000)
til Våg håndballklubb(Vipers).
o Kristiansand kommune reduserer baneleie på Sparebanken Sør Arena for
Start.
o Idrettshall på Tveit påbegynt.

Kristiansand idrettsråd
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o Innføring av likestilte leiepriser i kommunale anlegg. Det vi si at
bedriftsidretten etter lang kamp endelig kan sidestilles med ordinære
idrettslag.
o Kristiansand best av de større kommuner i Norge på idrettsanlegg
(ref Telemarksforsknings idrettsindeks).

6.20. Idrettsrådenes samarbeidsorgan.
Idrettsrådene som har administrativt ansatte har etablert et felles nettverk for sammen
å kjempe lokalidrettens sak. Idrettsrådene samles flere ganger årlig for å ta opp saker
som angår lokalidretten. Som oftest i forhold til felles utfordringer på lokalplan, men
også i forhold til at sentrale aktører som Norges idrettsforbund og kulturdepartementet
i større grad skal ha fokus på og prioritere lokalidretten. Finansiering av idrettsrådenes
arbeid og kommunesammenslåinger har vært sentralt i år.

6.21. Norway Summer Games.
Stiftelsen Sportikus lanserte ideen om et stort multiarrangement for flere idretter i
Kristiansand. Med støtte fra Cultiva ble det igangsatt en forundersøkelse for å avklare
om det er mulighet for at Kristiansandsidretten sammen kan stå for et slikt
arrangement. Tilbakemeldingene fra klubbene var svært positive. Også Kristiansand
kommune har vært positive og det planlegges mot oppstart første gang i august 2017.
Det er søkt om betydelig støtte fra både Cultiva og Kristiansand kommune for å
finansiere oppstarten. Over 20 idretter i Kristiansand har meldt at de vil arrangere
aktiviteter i Norway Summer Games 2017.

Kristiansand idrettsråd
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Resultatregnskap 01.01. - 31.12.
Idrettsrådet i Kristiansand
Note

2016

2015

Driftsinntekter
Sum driftsinntekt

7,8

1 161 821
1 161 821

1 072 485
1 072 485

Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnad

4,5
4

792 332
267 961
1 060 293

789 032
244 436
1 033 468

101 528

39 017

3 801
903
2897

10 226
799
9 427

104 425

48 444

-104 425
104 425

-48 444
48 444

Driftsresultat
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Sum finansposter
Årsresultat
Opplysninger om:
Overført fra/-til kapital
Sum utdelt og overført

Kristiansand idrettsråd

www.idrettsradet.no

21

ÅRSBERETNING 2016

Balanse pr. 31.12.
Idrettsrådet i Kristiansand
EIENDELER

Note

2016

2015

Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

8

94 990
94 990

94 349
94 349

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2

1 181 217

1 468 594

Sum omløpsmidler

1 276 207

1 562 943

Sum eiendeler

1 276 207

1 562 943

Kristiansand idrettsråd

www.idrettsradet.no

22

ÅRSBERETNING 2016

Balanse pr. 31.12.
Idrettsrådet i Kristiansand
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2016

2015

515 887
515 887

411 462
411 462

515 887

411 462

11 060
59 267
631 448
58 544
760 320

39 906
58 807
989 204
63 564
1 151 481

760 320

1 151 481

1 276 207

1 562 943

Egenkapital
Kapital pr 31.12
Sum egenkapital

3

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Storbymidler avsatt til utdeling
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7

Sum gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Kristiansand, 21.03.2017
Styret i Idrettsrådet i Kristiansand

Sven fedal
styreleder

Ane Omdal-Aune
styremedlem

Geir Thorstensen,
daglig leder

Margrøtlie Noraas
styremedlem

► ag An
n
nestleder \

Jakob Fr driksen
tyremedlem

Jon Magnus Dahl
styremedlem

Kristiansand idrettsråd
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Idrettsrådet i Kristiansand
Noter til regnskapet for 2016

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Tilskudd til foreningen føres brutto i den perioden tilskuddet ytes. Tildeling av midler for videre utdeling fra
Idrettsrådet føres netto med andel av tilskudd som tilfaller Idrettsrådet som inntekt. Tjenester inntektsføres i perioden
tjenesten utføres.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av
en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for

Note 2

Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 40 651.

Note 3

Egenkapital

Årets endring i egenkapitalen:
Kapital
411 462
104 425
515 887

Egenkapital pr 01.01
Årsresultat
Egenkapital pr 31.12

Note 4

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til daglig leder m.v.

Posten lønnskostnader er slått sammen av:
Lønninger
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall ansatte (også deltidsansatte)

Kristiansand idrettsråd
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2016

2015

596 881
0
96 888
92 305
6 258
792 332

573 132
0
95 380
102 150
18 370
789 032

1

1
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Idrettsrådet i Kristiansand
Noter til regnskapet for 2016

Note 4

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til daglig leder m.v.

Ytelser til daglig leder:
Lønn mv.
Pensjonskostnad
Andre ytelser

2016

2015

594 915
92 305
4 392

578 602
99 296
4 026

2016

2015

28 200
7 300
1 000
36 500

19 000
5 200
0
24 200

5 000
5 000

4 100
4 100

Ytelser til styremedlemer:
Idrettsrådets styremedlemmer har ikke mottatt honorar for sine verv i 2015 eller 2016.
Revisor - honorarer eks. mva.
Revisjonshonorar
Bistand med noter og offisielt regnskap
Annen bistand
Sum
Andre attestasjoner:
Storby
Sum

Note 5

Pensjonsforsikring

Idrettsrådet har pensjonsforsikring for den fast ansatte. Pensjonsforpliktelsen knyttet til denne ordningen er ikke
balanseført, og den årlige pensjonspremien føres som årets pensjonskostnad.
Idrettsrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 6

Skatt

Idrettsrådet er en forening. Det drives ikke økonomisk virksomhet i foreningen og foreningen er derfor
heller ikke skattepliktig.

Kristiansand idrettsråd
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Idrettsrådet i Kristiansand
Noter til regnskapet for 2016

Note 7

Driftsinntekter

Driftsinntekter består av følgende:
- driftstilskudd fra Kristiansand Kommune

2016

2015

820 000

800 000

220 000

220 000

0

2 000

51 820

50 485

- netto overførte prosjektmidler Kirke og Kulturdep.
og Kristiansand Kommune (Storbyprosjektet)*
- andre tilskudd
- bingomidler
- administrasjonsinntekt fra Stiftelsen Sportikus
Sum

70 000

0

1 161 820

1 072 485

400 000
675 000
-752 756
-102 244
220 000

400 000
650 000
-320 000
-510 000
220 000

* Spesifikasjon av netto overførte midler fra "Storbyprosjektet":
Kommunalt tilskudd
Tilskudd fra Kirke og kulturdepartement
Utdelt fra årets mottatte midler *
Avsatt til utdeling neste år
Netto inntektsført til dekning egne kostnader

Skyldig pr 31.12.2016 fremkommer slik:
Bevilget 2012 - ikke utbetalt pr 31.12.2015
Bevilget 2013 - ikke utdelt pr 31.12.2015
Bevilget 2016 - ikke utdelt pr 31.12.2016
Bevilget 2016 - utdelt, men ikke utbetalt pr 31.12.16
Sum

Note 8

84 102
365 102
102 244
80 000
631 448

Bingoinntekter

Idrettsrådet i Kristiansand har inntektsført 51 820 i bingomidler i 2016. Av dette er avregning for 2. halvår 2016 ført som en
opptjent fordring for innbetaling i 2017 med kr 14 838.

Kristiansand idrettsråd
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jib

pwc
Til årsmøtet i Idrettsrådet i Kristiansand

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjo1i

Vi har revidert Idrettsrådet i Kristiansands årsregnskap som viser et overskudd på kr 104 425.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlagetfor konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov,forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing(ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26,Postboks 447,NO-4664 Kristiansand
T:02316,org. no.: 987009 713 MVA,www.pwc.no
Kristiansand
idrettsråd
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid,forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen,for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter
driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon ellerforenklet revisorkontroll av historiskfinansiell
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

(2)
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Kristiansand, 21. mars 2017
PricewaterhouseCoopers AS

(
"vein G Olsen
Statsautorisert revisor

(3)
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SAK 8:

BUDSJETT 2017

Budsjett 2017

Inntekter(1)

Regnskap 2016

1 150 000

Budsjett 2016

1 161 821

1 125 000

Lønnskostnad

850 000

792 332

830 000

Annen driftskostnad

300 000

267 961

300 000

1 150 000

1 060 293

1 130 000

101 528

(5 000)

Sum driftskostnad
Driftsresultat

0

Netto finansinntekter

2 000

2 897

Årsresultat

2 000

104 425

0

Stipend/støtte

0

0

0

Utdelinger

0

0

0

Overført EK

2 000

104 425

0

Sum disponert

2 000

104 425

0

5 000

(1) I inntekter er det budsjettert med:

2017

2016

Adm. storby/inkludering i idrettslag

kr 230 000

kr 220 000

Driftstilskudd Kristiansand kommune

kr 820 000

kr 800 000

Div inntekter/tilskudd/støtte

kr 100 000

kr 105 000

Det ble ikke utbetalt styregodtgjørelse for 2016.
Det foreslås heller ikke styregodtgjørelse for 2017.
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Sak 9: Ny lov for Kristiansand idrettsråd.

Norges idrettsforbund har vedtatt ny basislovnorm for idrettsråd. Kristiansand idrettsråd må
derfor tilpasse sin lov til disse endringene.

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.

Veiledning til lovnorm for idrettsråd
Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen
er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettsrådet må ha i sin egen lov.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen
for godkjenning.
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta
med fotnotene i egen lov.
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR KRISTIANSAND IDRETTSRÅD
Stiftet 13/3 – 1978, Vedtatt av årsmøtet 12/11-1982, med senere endringer av 4. april 2017,
godkjent av Vest – Agder idrettskrets den ………...
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Kristiansand kommune. 1
Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de
kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1)

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen.
Idrettslag i Kristiansand kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av
idrettsrådet.

(2)

Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jf.
§ 14 (1) bokstav c).

1

Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
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(3)

Idrettsrådet skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen
lov.

§3

Oppgaver

(1)

Idrettsrådet skal:

2

a) styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
b) foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
c) dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale
idrettspolitiske handlingsprogram, og
d) være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og
frivillig virke.
(2)

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på
lokalt nivå.

(3)

Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom
idrettsrådet.

§4

Kontingent

(1)

Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet for det påfølgende
kalenderår.

(2)

Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på
årsmøtet i idrettsrådet.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal
styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

2

Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan
andre oppgaver også tillegges idrettsrådet.
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(3)

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen,
hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å
oppfylle bestemmelsen.

(4)

Idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder
innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet.
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene,
jf. NIFs lov §10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant
til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt.

(2)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsrådet:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, revisor.

(3)

Forslagsrett:
a)
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte i
idrettsrådet og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet i idrettsrådet.
b)
Styret i idrettsrådet har forslagsrett til og på eget årsmøte.
c)
Idrettsrådet har forslagsrett til idrettskretsting, og dets representant(er) har
forslagsrett på idrettskretstinget.
d)
Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14 (3), har forslagsrett til årsmøtet i saker
som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.

(4)

Talerett:3
a)
Revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b)
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv.
i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

3

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer.
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(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt
eller oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan
bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettsrådet

(1)

En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komité innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som
har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem
oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv,
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt
eller oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan
bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§9

Inhabilitet

(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsrådet er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
b)
c)
d)

(2)

når vedkommende selv er part i saken,
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med
en part,
når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende
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selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettsrådet.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for
flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet.
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si
fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet
avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnede til avgjørelse.

§ 10

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet vedtaksføre når
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling4 eller ved fjernmøte 5 . Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere
med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

4
5

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)

Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 6

(2)

Dersom idrettsrådet har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal
idrettsrådet følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter
beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettsrådet har en årlig
omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal idrettsrådet følge regnskapsloven og
revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva
som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal
velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger
av NIFs lov § 2-12.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
idrettsrådet har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)

Idrettsrådet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til idrettsrådets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som avholdes hvert år innen utløpet av
juni måned.

6

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
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(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de idrettslag som
har representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til orientering. Innkallingen kan
henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller på
annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort
tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må
være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre
nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest
én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

(4)

Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av
saklisten.

§ 14

Representasjon på årsmøtet

(1)

På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:
a)
b)

c)

Idrettsrådets styre.
Lag med 1-100 medlemmer 2 representanter
Lag med 101-500 medlemmer 3 representanter
Lag med 501-1000 medlemmer 4 representanter
Lag med over 1000 medlemmer 5 representanter
Fra bedriftsidretten 12 representanter

(2)

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter
fullmakt.

(3)

Videre møter uten stemmerett:
a)
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom
leder er forhindret fra å møte.
b)
Kontrollkomiteens medlemmer.
c)
Valgkomiteens medlemmer.
d)
Revisor.

(4)

Samarbeidende organisasjoner kan gis observasjonsstatus med talerett.

§ 15

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 16

Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:
1.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
Behandle årsmeldingen.
Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for
anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
Behandle forslag og saker. 7
Vedta budsjett.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.
Foreta følgende valg:8
a. Leder og nestleder.
b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som velges som 1. og 2. varamedlem,
samt 1 styremedlem med varamedlem som velges av bedriftsidrettslagene etter §
14c. 9
c. Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 10
d. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
e. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall.

(2)

Bedriftsidrettslagene i idrettsrådet velger et styremedlem med varamedlem, som tiltrer
styret i idrettsrådet. 11

§ 17

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.

7

Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for
idrettsråd.

8

Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
9 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem.
Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
10 Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og
må innta følgende som nytt pkt. 9: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets
regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til ”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”.
11 Bedriftsidretten lager egne rutiner for valg av styremedlem og varamedlem og melder dette til idrettsrådets
styre/årsmøte.
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(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

§ 18

Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 14
dagers varsel etter:
a)
b)
c)
d)

Vedtak av styret i idrettsrådet.
Vedtak på årsmøtet i idrettsrådet.
Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd.
Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagene tilsluttet idrettsrådet.

(2)

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.
Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller
være gjort tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller annen forsvarlig måte. I
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort
tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på
innkallingstidspunktet.

(3)

Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære
årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19

Idrettsrådets styre

(1)

Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet
mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
b)
c)

iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds vedtak og
bestemmelser,
forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad,
idrettsrådets styre kan ansette daglig leder.
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d)
e)
f)
g)

arbeide med saker som er nevnt i § 3,
oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse,
gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF,
påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar
med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd,
sørge for at idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av
styremedlemmene forlanger det.

§ 20

Valgkomité

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 21

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å
unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22

Oppløsning

Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av
idrettsrådet tilfaller idrettsrådets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av
idrettskretsen.
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