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ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET
TIRSDAG 19. MARS 2013 KL. 2000
TANGEN 11

SAKSLISTE:

SAK

1.

Åpning.

SAK

2.

Godkjenning av fullmakter.

SAK

3.

Godkjenning av innkalling og av saksliste.

SAK

4.

Konstituering, valg av dirigent, referent og 2 personer
som signerer protokollen..

SAK

5.

Godkjenning av forretningsorden.

SAK

6.

Årsberetning 2012 for Idrettsrådet.

SAK

7.

Regnskap 2012 med balanse

SAK

8.

Budsjett 2013

SAK

9.

Behandling, innkomne forslag.

SAK

10.

Valg.

SAK

11.

Avslutning årsmøtet.
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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 2012 FOR IDRETTSRÅDET

Sak 6.1. Styrets årsberetning 2012

VIRKSOMHETENS ART
Idrettsrådet i Kristiansand (idrettsrådet) består av 112 idrettslag med 26.668 medlemmer. I
tillegg har bedriftsidretten ca. 10.000 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 2013. Med tilsvarende drift som i 2012 vil idrettsrådets
egenkapital være tapt innen 1,5 år.
ØKONOMI
Idrettsrådets regnskap følger vedlagt. Årsunderskuddet er på kr 278.246 som er under
budsjettert nivå. Årsaken til det økte underskuddet skyldes ekstraordinære
pensjonsavsetninger og forklares nærmere i note til regnskapet.
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.
Idrettsrådet har altså vært drevet med et kontrollert underskudd i 2012, og dette kan forsvares
også i 2013. Men deretter må driften gå i balanse, slik at idrettsrådet beholder noe egenkapital
som handlefrihet og buffer overfor uforutsette eller oppdukkende forhold uten å sette
lønnsutbetalinger og andre betalingsforpliktelser i fare.
Kristiansand kommune har vært løpende orientert om denne utviklingen gjennom flere år, og
styret vil kontakte kommunen igjen for en opptrapping av det kommunale driftstilskuddet til
IRs drift.
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 én (mann på fulltid). Styret har bestått av 6 styremedlemmer
(herav 3 kvinner) og 2 fast møtende varamedlemmer (herav én kvinne).
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 én 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 forhold for idrettsrådet har vært å peke på at driften av idrett i Kristiansand
prioriteres for lavt. Tidligere har kommunen kunnet fokusere på investeringer i anlegg mens
klubbene har ivaretatt sin egen drift. Dette er en situasjon som er i endring, og flere klubber
trenger driftsstøtte og reduksjon av kommunale avgifter for å unngå at medlems- og
aktivitetskostnadene blir uforholdsmessig høye. Det er også viktig at nye tiltak og idéer blir
støttet og fulgt opp, slik at idretten kan tilpasse seg nye befolkningsgrupper og nye behov.
Idrettsrådet har også fokusert på at investeringene i idrettsanlegg må holdes på et nivå som tar
høyde for kommende befolkningsvekst. Selv om kommunen i flere år har foretatt en rekke
viktige investeringer i idrettsanlegg, er det fortsatt mangel på anlegg innenfor flere idretter og
flere geografiske områder for å dekke framtidige behov. I tillegg opplever vi at planlagte
anlegg utsettes i budsjettperioden.
IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND” ligger til grunn for idrettsrådets arbeid.
Noen kommentarer til dette arbeidet i forhold til det enkelte hovedmål i handlingsplanen:


HOVEDMÅL 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER

Idrettsrådet har arbeidet aktivt inn mot kommunens administrasjon og politikere i forhold til
de ulike tilskuddsordningene. I 2011 gikk etter idrettsrådets beregninger bare ca 6% av
tilskuddene til organisasjoner og institusjoner innen kultursektoren til idrettsformål. I 2012 ble
dette ytterligere redusert. Denne andelen vurderer idrettsrådet som bemerkelsesverdig lav, og
det har vært viktig å synliggjøre behovet for driftsmidler til idretten. Dette gjelder både
nytteverdien av idrett i seg selv og de positive ringvirkningene av bedre helsetilstand hos flest
mulig av kommunens innbyggere som følge av idrett.
Flere partier lovte reduksjon i kommunale avgifter før valget. Dette har partiene ikke fulgt
opp.
Idrettsrådet opplever at idrett nedprioriteres i forhold til andre kulturaktiviteter i flere
sammenhenger. Kommunen har en tilskuddsordning som ikke ivaretar idrett på lik linje med
andre kulturaktører. Vi ser derfor en negativ utvikling i tilskudd til idrett. Dette var blant
forholdene styret påpekte i et brev 14. november til kommunens bystyrepolitikere og
administrasjon. Når årsmeldingen skrives har vi ennå ikke mottatt tilbakemelding på dette.
Idrettsrådet søkte sammen med Våg Vipers «Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand»
om midler til en oppgradering av idrettsdelen i Aquarama. Det ble bevilget 6 mill kr.

HOVEDMÅL 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN
Idrettsrådets fokus på barn og unge møter stor forståelse både i kommuneadministrasjonen og
hos politikerne.
Idrettsrådets tildelinger gjennom lokale aktivetsmidler og Storbyprosjektet har fortrinnsvis
barn og unge som målgruppe.


HOVEDMÅL 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN
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Idrettsrådet har fokusert på at to områder er viktige for å sikre rekruttering til og hindre frafall
fra idretten:
 Fortsatt investering i anlegg (slik at ikke manglende hall- og banetid utestenger
potensielle medlemmer/deltakere).
 Behov for driftsstøtte til flere av idrettslagene, og reduksjon av kommunale avgifter
slik at ikke medlems- og aktivitetskostnader utestenger familier med begrenset
betalingsevne.
 Videreført lokale aktivitetsmidler(LAM) og Storbyprosjektet med fokus på bl.a. å øke
mangfoldet i idretten.


HOVEDMÅL 4: STYRKE TOPPIDRETTEN

.
Idrettsrådet har tatt initiativ til en styrking og spissing av tilbudet elevene gis på KKG. Skolen
har søkt fylket om tilskudd til dette.
Idrettsrådet og Stiftelsen Sportikus delte i 2012 ut kr 200.000 i stipend til trenere, ledere og
dommere
Stiftelsen Sportikus avsatte i 2012 midler til «Idrettsrådets stipend». Dette deles ut til utøvere i
begynnelsen av 2013.
Idrettsrådet sitter fremdeles i fagutvalg for Cultiva Express idrett. CEI vil tildele midler igjen
fra 2013.
I følge kommunens nye kulturstrategi skal det satses på talentutvikling og kompetansesentra.



HOVEDMÅL 5: STYRKE DUGNADSÅNDEN

Idrettsrådet har som et hovedmål å styrke dugnadsånden i lagene. Uten dugnadsinnsatsen som
legges ned i alle klubbene og lagene, vil det ikke være mulig å opprettholde et tilfredsstillende
tilbud til barn og unge.


HOVEDMÅL 6: VÆRE EN ARENA FOR SAMARBEID

Idrettsrådet har avgitt flere høringsuttalelser til kommune og fylkeskommune i idrettsrelaterte
saker.
Idrettsrådet er med i prosjektgruppen for utarbeidelse av ny kommunedelplan for idrett og
friluftsliv 2015-2018.
Idrettsrådet etablerte i 2012 et daglig lederforum som vi håper kan være en arena for
utveksling av erfaring og diskusjon over felles utfordringer vi har i forhold til kommunen.
Norges idrettsforbund oppfordrer til å etablere samarbeidsavtale mellom IR ok kommune.
IR har gjennom 2012 forhandlet frem en samarbeidsavtale med Kristiansand kommune.
Denne behandles i Formannskapet 20/3..
IR Kristiansand deltok som ett av fire idrettsråd på et møte med idrettsforbundets
presidentskap for å se på idrettsrådenes utfordringer, bl.a. hvordan idrettsrådene skal
finansieres.
Etter innspill fra IR Kristiansand vedtok idrettsforbundet å legge den nasjonale
idrettsrådskonferansen til Kristiansand i august 2013.
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6.2

Styret for idrettsrådet
Etter årsmøtet 27. mars 2012 fikk styret følgende sammensetning (årstall i parentes
viser hvilket år medlemmene er på valg).
Gunnar Steen
Monika Brøten
Morten G Aggvin
Anne Grete Lindeland
Nina Berg
Margrethe Noraas
Lisbeth Frivold
Jan – Terje Krabbesund

(IK Våg)
(IK Våg)
(KIF friidrett)
(VABIK)
(Krs sandvolleyball)
(Bjaavann golfklubb)
(VABIK)
(IK Gimletroll)

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

(2013)
(2013)
(2013)
(2013)
(2013)
(2013)
(2013)
(2013)

Det har i 2012 vært avholdt 10 styremøter og behandlet 73 saker. Det har vært
avholdt møter i arbeidsutvalg(leder, nestleder og daglig leder) etter behov.

6.3.

Administrasjonen
Administrasjonen i IR har i 2012 bestått av:
Geir Thorstensen, daglig leder
Revisjon
Valgt revisor for 2012 har vært PricewaterhouseCoopers AS
v/statsautorisert revisor Svein G. Olsen..

6.4.

Andre utvalg
I 2012 har følgende faste utvalg og personer vært i funksjon/blitt opprettet:
Valgkomite

leder Svein Tønnessen(Randesund IL)
medlem Asbjørn Lindland(IK Våg)
medlem Unni Segberg(IK Start)

Kontrollkomite:

leder Per Berge(Oddersjaa)
medlem Marianne Wilson(Kristiansand

fekteklubb)
varamedlem: Walther Johansen(NMK
Kristiansand)
varamedlem: Knut Owing(Randesund IL)
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Stipendkomite

6.5.

6.6.

Stiftelsen Sportikus v/ Per Berge, Hallstein
Holbek og Geir Thorstensen.

IR representasjoner i andre styrer/utvalg etc.
Geir Thorstensen

Prosjektgruppe for kommunedelplan for idrett og
friluftsliv 2015-2018(oppstart 2012)
Idrettens representant i kulturstyret
Prosjektleder Storby Kristiansand
Arbeidsgruppe/brukergruppe Aquarama
Fagjurymedlem Cultiva Express Idrett
Styremedlem Stiftelsen Sportikus

Monika Brøten

Folkehelseforum

Idrettens Anleggsplan
Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er revidert og skal gjelde for perioden
2011-2014.. Arbeidet startet i 2009 og planen ble behandlet og vedtatt i bystyret
desember 2010.
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
Innspill fra klubbene og endrede anleggsbehov vil kunne påvirke den årlige rullering
av kommunedelplan og handlingsprogram.
Arbeidet med ny plan for 2015-2018 er startet opp. IR er også denne gangen med i
prosjektgruppen. Idrettsklubbene vil bli invitert til å komme med innspill i
planprosessen.

6.7.

Medlemmer.
Pr. 31.12.2012 har Kristiansand 110 idrettslag med 26.908(26.678) medlemmer
fordelt på 10.123( 9.982) kvinner og 16.926( 16.555)) menn. (2011 tall i parentes).
Bedriftsidretten har i tillegg ca 10.000 medlemmer.

6.8.

Tildeling av gavepremier/arrangementsstøtte/stipendier/driftsstøtte/annen støtte
 Stipend
Idrettsrådet har hatt en stipendordning for idrettsutøvere og trenere finansiert
gjennom Stiftelsen Sportikus. Denne oppgaven blir nå på mange måter overtatt av
Stiftelsen Cultiva. Cultiva startet i 2010 opp Cultiva Express Idrett med tildeling av
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stipend til idrettsutøvere i aldersgruppen 15-16 år og 17-24 år. I 2011 ble det delt ut
kr 616.000.
I tillegg ble det delt ut et talentstipend på kr 50.000.
Cultiva valgte ikke å dele ut midler i 2012. Stiftelsen Sportikus avsatte derfor
stipendmidler for 2012 med utdeling primo februar 2013.
Stiftelsen Sportikus delte i 2012 ut stipend til trenere, ledere og dommere.
16 personer mottok stipend. Total tildeling kr 173.350.
I tillegg ble håndballdommerne Arne Kristiansen og Kenneth Abrahamsen fra Just
tildelt en anerkjennelse i form av et kunstverk for lang, og ikke minst ekstraordinær
god karriere som håndballdommere.
Petter Gramvik
Aleksander Fridèn
Herman G. Vildalen
Øyvind Frigstad
Jørgen B-Johansen
Arne Tellefsen
Tom R. Hansen
Tina Haagensen
Endre B Fintland
Susanne A Solaas
Preben Nilsen
Magnus Korsvik
Steffen Abrahamsen
Espen Førland
Stein-Erik Scheie
Handi Hasan Tani

trener Vågsbygd SLK
dommer
Randesund IL
dommer
AK 28
dommer
IK Gimletroll
trener
Gladiators
trener/dommerKrs stupeklubb
trener
Krs cykleklubb
trener
Randesund IL
trener
Våg håndball
trener
Donn
trener
KIF
trener/dommerRandesund IL
dommer
Randesund IL
trener
Krs sandvolley
trener/leder OK Sør
trener
Krs fekteklubb

kr 15000
kr 5000
kr 5000
kr 5000
kr 15000
kr 15000
kr 15000
kr 10000
kr 15000
kr 5000
kr 15000
kr 10000
kr 5000
kr 15000
kr 10000
kr 13350

 Lokale aktivitetsmidler
Aktivitetsmidlene bevilges av kulturdepartementet, fordeles av idrettsrådene og
utbetales gjennom Norges idrettsforbund. Kristiansand fikk i 2012 kr 2 707 082 til
fordeling.
88 klubber kvalifiserte til fordeling.
Midlene ble fordelt i henhold til kriterier anbefalt av klubbene i møte 23/8 2005.
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 5%
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
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kun minimumsbeløpet på kr 1.000 dersom de har aktiviteter for
aldersgruppen 6-19 år.

Agder Modellflyklubb
Aik Lund
Atletklubben Av 1928
Bjaavann Golfklubb-Kristiansand
Budosør
Christianssand Klatreklubb
Christianssands Curling Club
Christianssands Seilforening
Cykleklubben Sør
Donn, FK
FC Blaa
Flekkerøy Cykleklubb
Flekkerøy Kampsport Klubb
Flekkerøy Padleklubb
Fløy
Friskis&Svettis Kristiansand
Gimle Rytterforening
Gimletroll IK
Gladiators
Grim FK
Hannevikas IL
Hemoriders MC Kristiansand
Hjertetrimmen i Kristiansand
Hånes IF
Hånes Turnforening
Just IL
Kjevik Fallskjermklubb
Kjevik Flyklubb
Kristiansand Atletklubb
Kristiansand Badmintonklubb
Kristiansand Basket
Kristiansand Bueskyttere
Kristiansand Båt-Sport Klubb
Kristiansand Danseklubb
Kristiansand Dykkerklubb
Kristiansand Fekteklubb
Kristiansand Gangklubb
Kristiansand Garnisons Pistol
Kristiansand Golfklubb
Kristiansand HSL
Kristiansand Ishockey klubb
Kristiansand JFF, Castinggr.
Kristiansand Ju Jitsu klubb

7363
40086
40383
35860
1000
7732
1743
3210
4266
64285
16768
1000
5274
60240
45354
64835
10012
131267
42537
0
0
0
0
86131
7622
41604
0
1000
7293
14888
8682
3551
1000
3080
2523
7298
0
5459
16348
10229
12398
10090
10209
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Kristiansand Kajakklubb
Kristiansand Kampsport Klubb
Kristiansand Karate Club
Kristiansand Kendo Klubb
Kristiansand Modellbilklubb
Kristiansand Motorcross Klubb
Kristiansand og O.Tr.h.kl.
Kristiansand og Søgne Ridekl.
Kristiansand OK
Kristiansand Pistolklubb
Kristiansand Roklubb
Kristiansand Ryttersport Klubb
Kristiansand Sandvolleyballklubb
Kristiansand Skiklubb
Kristiansand Studentidrettslag
Kristiansand Stupeklubb
Kristiansand Suns Baseballklubb
Kristiansand Svømmeallianse
Kristiansand Taekwondo Klubb
Kristiansand Tennisklubb
Kristiansand Trial Klubb
Kristiansand Volleyballklubb
Kristiansands Cykleklubb
Kristiansands IF-Friidrett
Kristiansands IF-Håndball
Kristiansands Turnforening
Kristiansands Vandrerne
Kvadraturen Frisbee Golf Klubb
Londskråga Idrettsklubb
Lund Basketballklubb
Lund Cykleklubb
Lund Taekwondo Klubb
Masters Sørlandet
NMK Kristiansand
Oddersjaa SSK
Radar, FK
Randesund IL
Senior Sport
Skøyteklubben Sør
Solbygg FK
Start, IK
Søm Squash Klubb
Sør, OK
Sørlandets Modellflyklubb
Sørlandets Paragliderklubb
Sørlandets RC Helikopterklubb

12866
23452
13598
1000
1717
8813
0
21768
32857
1376
13852
1000
66831
6258
4586
4980
2680
24290
6381
8151
14401
0
18976
42245
19325
79675
0
7031
1000
0
0
1835
0
54448
28623
15300
306283
0
1455
0
109161
5583
21347
1000
0
0
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Sørlandsparken Rideklubb
Sørlands-Strike Bowling Klubb
Tigerberget, FK
Tinnheia Karate Klubb
Tobienborg Fotballklubb
Topdal Dykkerklubb
Torridal IL
Tveit Feltrittsklubb
Tveit IL
UiA Lacrosse
Varodd Svømmeklubb
Vepsa Bowlingklubb
Vigør FK
Våg FK
Våg, IK
Våg-Håndball
Vågsbygd Innebandy Klubb
Vågsbygd Karate Klubb
Vågsbygd Seilforening
Vågsbygd Svømme- Og Livredning

6.9.

18347
1000
0
3289
0
0
134324
10039
65163
0
16188
0
128104
83393
117845
75079
29113
33104
2975
172356

Idrettens Storbyarbeid/inkludering i idrettslag.
Kristiansand ble i 2001 invitert til å delta i idrettens storbyprosjekt/inkludering i
idrettslag.
Fra og med 2006 gikk prosjektet over til å bli fast aktivitet.
Idrettsrådet leder prosjektet.
Storbyarbeidet har
1) inaktive barn og unge,
2) ungdom med problemadferd samt
3) innvandrergrupper
som sine målgrupper.
Prosjektet i Kristiansand ble i 2012 tildelt kr. 391.000 fra Kristiansand
kommune(541.000 i 2011) og kr 450.000 fra storbyprosjektet sentralt.
18 klubber fikk midler fra prosjektet i 2012: KB Pirates, Kristiansand Turnforening,
F.K. Vigør, Vågsbygd SLK, IK Våg barneidrett, Randesund IL, Kristiansand
svømmeallianse, Gladiators, Kristiansand sandvolleyball, Torridal IL, Bjaavann
golfklubb, IK Gimletroll, Våg håndball, Våg fotball, IK Start og Kristiansand
fekteklubb. Det ble også avsatt penger til oppstart av åpen hall prosjekt på Idda
Arena. Aktivitetene i prosjektet kan vise til gode resultater. Målgruppene ble nådd.

6.10. Total overføringer til klubbene gjennom idrettsrådet.

Lokale aktivitetsmidler
Storbymidler
Stipend

kr 2.707.082
kr 641.000
kr 173.350
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Totale overføringer til klubbene i 2012

kr 3.521.432

6.11. Kommunale tilskudd.


Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.
Kulturstyret gir, etter søknad, årlige driftstilskudd til ulike typer barne- og
ungdomsorganisasjoner. Organisasjonenes medlemstall under 20 år, antall aktiviteter
og dokumenterte utgifter danner grunnlag for utregning av tilskuddene.
Av den totale potten til ungdomsorganisasjoner på kr 2.039.986 ble kr 756.446 tildelt
idrettsklubber. Dette utgjør 37% av totale tildelinger under tilskudd ordningen barneog ungdomsorganisasjoner.



Driftstilskudd:

AK-28
FK Donn
Flekkerøy IL
Flekkerøy padleklubb
Hånes IF
Hånes turnforening
IK Gimletroll
IK Start, håndball
IK Start, jr
IK Våg, barne - og friidrett
IK Våg, fotball
IK Våg, håndball
Just IL
KIF - friidrett
KIF - håndball
Kristiansand badmintonklubb
Kristiansand basket
Kristiansand cykleklubb
Kristiansand orienteringsklubb
Kristiansand roklubb
Kristiansand sandvolleyballklubb
Kristiansand svømmeallianse
Kristiansand taekwondoklubb
Kristiansand tennisklubb
Kristiansand turnforening
NMK Kristiansand
Oddersjaa SSK
Randesund IL

19874
18816
23814
5527
31046
9290
32516
10231
20580
22403
38338
18287
13700
13112
14759
9937
4351
9232
5762
3998
19051
6880
2293
5292
36456
7585
14524
79909
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Torridal IL
Tveit IL
Varodd svømmeklubb
Vigør FK
Vågsbygd innebandyklubb
Vågsbygd karateklubb
Vågsbygd svømme- og livredningsklubb
Totalt


kr 690.075

Husleiestøtte:

Donn FK
Hånes IF
IK Gimletroll
IK Start, håndball
KIF - friidrett
Kristiansand basket
Kristiansand cykleklubb
Kristiansand roklubb
Kristiansand sandvolleyballklubb
Kristiansand svømmeallianse
Kristiansand taekwondoklubb
NMK Kristiansand
Oddersjaa SSK
Tinnheia karateklubb
Vågsbygd karateklubb
Vågsbygd svømme- og livredningsklubb
Totalt


37103
46276
14759
36044
5410
16229
36691

4500
4500
4500
4500
4500
2220
4500
4500
3552
4500
4340
4500
2259
4500
4500
4500
kr 66.371

Kristiansand kommunes tilskudd til kunst- og kulturformål

Kommunen avsatte kr 750.000 på budsjettposten ”Tilskudd til kunst- og
kulturformål”.
Av disse ble idrettslagene tildelt kr 155.000. Dette utgjør 20.7%.
Kristiansand badmintonklubb NM
Kristiansand motocrossklubb Norgescup
Kristiansand danseklubb Norgescup
Bjaavann golfklubb NM sr +55/50
Vågsbygd innebandyklubb, turnering
KIF-friidret, Sør-Norsk mesterskap
Kristiansand sandvolleyballklubb
Sørlandsgaloppen
Randesund IL

kr 8 .000
kr 37.000
kr 10.000
kr 10.000
kr 5.000
kr 10.000
kr 38000
kr 15.000
kr 22.000
15

Totalt


kr155.000

Tilskudd til festivaler.
Kulturstyret tildelte total kr 285.000 til festivaler.
Kr 30.000 gikk til idrett(10,5%)
Plussbankcup



kr 30.000

Kulturstyrets tillegsbevillingskonto.
Kulturstyret fordelte totalt kr 382.000 fra styrets disposisjonskonto.
Kr 10.000 til idrett(2,6%)
Odderøya open

kr 10.000

6.12. Cultiva.
Idrettsrådet sendte inn forslag om programsatsingsområde til Cultiva i forbindelse
med deres strategiprosess. Forslaget går ut på at Kristiansand skal bli ”Verdens
sprekeste
by”. Dette er identisk med idrettsetatens visjon.
Cultiva har som visjon i sin nye strategi at Kristiansand skal bli «Nordens beste
kulturby for barn». Stiftelsen Sportikus leverte inn søknad om støtte til å etablere
«Kristiansand summer games». Tilbakemeldingene har vært positive. Vi avventer
videre fremdrift til Cultiva er i aktivitet igjen.
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SAK 8:

BUDSJETT 2013

Budsjett 2013

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Inntekter

815.000

804.920

812.000

Lønnskostnad

770.000

860.183

730.000

Annen driftskostnad

230.000

243.719

320.000

1.000.000

1.103.902

(185.000)

(298.982)

(238.000)

Netto finansinntekter

15.000

20.736

20.000

Årsresultat

(170.000)

(278.246)

(218.000)

Sum driftskostnad
Driftsresultat

1.050.000

Stipend/støtte

0

0

0

Utdelinger

0

0

0

Overført EK

(170.000)

(278.246)

(218.000)

Sum disponert

(170.000)

(278.246)

(218.000)

I inntekter 2013 er det budsjettert med:
Adm. storby/inkludering i idrettslag

kr 200.000

Driftstilskudd Kristiansand kommune

kr 525.000

Div inntekter/tilskudd/støtte

kr 90.000

Styret vil ikke foreslå godtgjørelse til styret for 2013.

I inntekter 2012 var det budsjettert med:
Adm. storby/inkludering i idrettslag

kr 200.000

Driftstilskudd Kristiansand kommune

kr 512.000

Div tilskudd/støtte

kr 100.000

I annen driftskostnad 2012 er det innarbeidet ytelser/honorar til styret
på kr 22.000.
24

SAK 9.

INNKOMNE SAKER.

INFORMASJONSDEL

-

Statlige spillemidler………………………………………

-

Kommunedelplan -Kr.sand kommunes prioriterte
idrettsanlegg for perioden 2013 - 2016
ordinære spillemiddelsøknader………………………

-

Lover for Idrettsrådet………………………………………………

-

Statutter for Idrettsrådets idrettsstipendier………………………

-

Statutter for arrangementsstøtte…………………………………..

-

Statutter for gavepremier m/inskripsjon…………………………..

-

Oversikt idrettslag i Kristiansand
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Statlige spillemidler.
Oversikt over spillemidler til idrettsanlegg i Kristiansand 2012:

Ordinære anlegg
Presteheia kunstgressbane
833.000
Hommeren kunstgressbane
1.250.000
Møvik flerbrukshall
2.276.000
Bryggeanlegg seiling
393.000
Hånnibanen
551.000
Fiskåbanen
1.000.000
O-kart Skråstad
151.000
Justvik kunstgressbane
707.000
Torridal idrettshall
4.667.000
Torridal idrettshall, styrkerom
700.000
Jegersberg ridesti
700.000
Kongsgårdjordet flerbruksløype, løype
700.000
Kongsgårdjordet flerbruksløype, belysning 462.000
SUM
14.392.000
Nærmiljøanlegg
Andås flerbruksløkke, kunstgress
200.000
Ø. Slettheia flerbruksbane, asfalt
200.000
Ø. Slettheia flerbruksbane ballspill
200.000
Ø. Slettheia bomiljø, flerbruksområde
200.000
Lovisenlund skole, anlegg bevegelse 1
200.000
Lovisenlund skole, anlegg for bevegelse 2
200.000
Sjøstrand skole, anlegg for bevegelse
200.000
Tordenskjoldsgate skole, anlegg for bevegelse 165.000
SUM
1.565.000
Nærmiljøanlegg forenklet ordning.
Vabua sandvolleyballbane
Vardåsen skole, ski og joggeløype
Vardåsen skole, ski- og akebakke
Solholmen skole – mini bevegelsesanlegg
Fagerholt skole – akebakke
Dvergsnes sandvolleyballbane
Gangdalslia ballfelt og akebakke
SUM

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
36.000
276.000

Totale spillemidler Kristiansand kr 16.233.000
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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Vedlegg til rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016
KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2011-2014
ÅRLIG RULLERING av planens handlingsprogram.
26.09.2012
endelig

Forslag til vedtak i handlingsprogrammet (pkt… i rådmannsdok.):
Det 4-årige handlingsprogrammet til Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2011-2014,
godkjennes med foreliggende rullering og med de eventuelle justeringer som følger av
bystyrets vedtak. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, legges som
grunnlag for årets søknader om spillemidler.
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Informasjon om spillemidler/statsstøtte og prioriteringslistene:
Kulturdepartementet yter bistand til idretten bl.a. gjennom årlig tildeling av statlige
spillemidler til anlegg. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk
aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de
statlige målene på anleggsfeltet. Dette er midler som medfinansierer kommunenes,
organisasjoner og lags ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Fylkeskommunene er delegert myndighet fra departementet til å forvalte spillemidlene. For å
komme i betraktning til disse midlene, skal kommunene ha politisk godkjente planer for
utvikling av denne type anlegg (Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2011-2014, vedtatt i
bystyret 08.12.10). Kommunen samordner alle søknader. Dette gjelder både kommunens
egne, organisasjoners og lags søknader.
Søknadene fremmes således samlet med forslag til prioritering for politisk behandling og
oversendes deretter til fylkeskommunen for videre behandling. Dette er en årlig prosess og i
tråd med føringer fra Kulturdepartementet.
Handlingsprogram for anlegg (del av kommunedelplan idrett og friluftsliv 2011-2014) skal
fremskrives og oppdateres årlig, og samsvare med kommunens handlingsprogram. Lister nr.
1 og 2 er foreslått som kommunens prioritering for årets søknader om spillemidler. Liste nr.1
og 2 omhandler søknader for ordinære anlegg (idrett, friluftsliv og rehabilitering) og
nærmiljøanlegg. Alle listene er oppdatert ut fra årets tildeling av spillemidler. Forenklede
søknader til nærmiljøanlegg behandles fortløpende hos parkvesenet/fylkeskommunen.
De prioriterte søknadsgruppene fra kommunene skal være samlet i to grupper: ordinære
søknader, samt nærmiljøanlegg. Friluftsanlegg og nærmiljøanlegg er parkvesenets
ansvarsområde, de resterende er idrettsetatens ansvar. Parkvesenets prosjekter finansieres
over postene friluftsliv, nærmiljø, samt egne tilsagn.
Listene for langsiktige uprioriterte behov, nr. 3 og 4, er justert og oppdatert. Det kommer
stadig nye behov for anlegg som er viktig å synliggjøre. Anlegg fra de uprioriterte listene kan,
om ønskelig, da komme til utbygging før det er gjort en hovedrevidering av selve
plandokumentet.
Kulturdepartementets ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet –
2012”, er førende for utarbeiding av spillemiddelsøknadene.

Anlegg som får store spillemiddeltilskudd, kan få tilskuddet fordelt over to eller tre år.
Søknader/anlegg som har fått delvis tildeling tidligere, prioriteres ved neste tildeling og skal
få dekket restbeløpet.
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Sør Arena

Kristiansand
Stadion
Kartemyr/
Vestheiene
Krosseveien
/Grim
Flekkerøya

1001029604

1001019704

11 Garderober
12 Omlegging til
kunstgress
13 Omlegging til
kunstgress + lys
14 Rehab
banedekke
15 Omlegging
kunstgress/

Kristiansand
Dyrepark
Sømskauen

1001027302

Karuss

1001034402
1001000104

1001004308

1001031902

1001034803

1001017501

Voie
lysløype
Odderneshallen
Kongsgård
Voie 7’er
bane
Holte 7’er
bane
Sukkevann

1001007907

1001023902

1001026702

Torridal

1001008502

1 Skifte dekke
fotballbane
2 Sprint
orienteringskart
3 Sprint
orienteringskart
4 11’er
kunstgressbane
5 3stk.
Tennishaller
6 7’er
kunstgressbane
7 7’er
kunstgressbane
8 Turløyper/kyststi
på Flekkerøy
9 Utskifting av
lysarmaturer
10 Rehab

Sted

Anleggs
enhets. nr.

Pri Anlegg
Nr.

3 500

3 500

1 900

4 551
1 300

6 300

1 600

1 750

950

700
650

2 100

116

250

750
366

1 000

1 000

2 100

1 700

43
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2 500

4 000

5 750

6 476

5 100

129

129

7 000

56

90

90

250

150

Maksimal
Antatte
sats for
Årlige
spillemidler driftsutgifter

P= private midler

Total
kostnad
i 1000 kr.

(innenfor rammen).K= kommunale midler

K

2 900

3 500

1 900

4 551
1 300

6 300

250

4 000

5 750

7 000

P

5 100

Tidligere
investeringer
opp til og med
2012

K

250

129

129

6 476

P

2013

1. Prioritert søknadsliste ORDINÆRE anlegg; idrett, friluftsliv og rehabilitering 2013 – 2016

K

250

P

2014

K

P

2015

K

29

P

2016

Vardåsen

Skibåsen
Idda Grim

Idda Grim

”

”

”

”
”

Kristiansand
Stadion
Kristiansand
Stadion
Kristiansand
stadion
Hellemyr

1001015101

1001034903
1001007405

1001007406

1001007407

1001007408

1001007409

1001007410
1001007411

1001019725

33 Flerbrukshall

1001040601

1001019715

Havlimyra

1001040205

31 Rehab
friidrettsstadion
32 Startbu

”

1001040202

19 Bordtennis/dans/
oppvarming
20 7’er
Kunstgressbane
21 Skifte dekke
fotballbane
22 Speedwaybane*
23 Idda arena
Ishall
24 Idda arena
Flerbrukshall
25 Idda arena
Curlinghall
26 Idda arena
Styrkerom
27 Idda arena Dans/
Oppvarming
28 Idda arena Dojo
29 Idda arena Ekstra
garderobe
30 Media/startbu

Sted

Havlimyra
”
”

Anleggs
enhets. nr.

1001040201
1001040204
1001040203

Pri Anlegg
Nr.

amerikansk
fotball
16 Flerbrukshall
17 Sosialt areal hall
18 Styrketreningsrom

x

1 000

4 775

737

7 824
3 332

4 007

2 298

18 700

41 167

3 500
110 174

1 761

4 295

7 450

Total
kostnad
i 1000 kr.

42 800
4 280
4 250

1 025

7 000

333

1 500

245

700
700

700

300

6 500

7 000

700
10 000

599

1 000

700

K

1 761

4 295

7 450

1 025

500

1 000

4 775

737

7 824
3 332

4 007

2 298

18 700

41 167

P

300

Tidligere
investeringer
opp til og med
2012

42 800
4 280
4 250

3 200
2 123 110 174

90

Maksimal
Antatte
sats for
Årlige
spillemidler driftsutgifter

7 000
400
700

K

x

P

2013

K

x

P

2014

K

P

2015

K

30

P

2016

Vågsbygd
idrettsplass
Vågsbygd
idrettsplass
Vågsbygd
idrettsplass
Oddersjaa,
Kongsgård
Tveit

1001031914

10010023

1001034405

1001002309

Tangen

Kringsjaa

Sted

x

Ikke kostn
beregnet

x

7 500

251

7 828

5 500

2 100

Total
kostnad
i 1000 kr.

x
11 900
5 800
6 200

x

Etter
særskilt
vurdering

7 000

7 000

700

700

83

2 500

700

700

1 025

1 025

Innarbeidet

Maksimal
Antatte
sats for
Årlige
spillemidler driftsutgifter

700
700
700
700

700

K

x

2 100

P

Tidligere
investeringer
opp til og med
2012

K

x

5 500

1 000

x

7 500

251

7 828

P

2013

11 900
5 800
6 200

x

K

x

P

2014

x

K

P

2015

31

P

2016

1 000

K

Merknad:
X = Har bevilgning – sum er imidlertid unntatt offentlighet.
Nr. 20: Speedwaybane: Nedbetaling av privat bidrag til anlegget over 10 år fra NMK Kristiansand. Nr. 43: Flerbrukshall Tveit: Forprosjekt dekkes av Tveit

46 Ny idrettshall på
østsiden av byen
47 Aquarama
Svømme –
badeanlegg og
arrangementsh

45 Flerbrukshall

43 Garderober/
Klubblokale
44 Klubbhus

Sukkevann

1001041404

39 Bane for stang og
feltskyting
40 Innendørs
skytebane
41 11’er
kunstgressbane
42 Delanlegg friidrett

1001002308

Farvannet

Anleggs
enhets. nr.

Pri Anlegg
Nr.

Hellemyr
Farvannet
Farvannet
Farvannet

1001041401
1001041402
1001041403

Hellemyr

34 Miniatyrskytebane v/hall
35 Klubbrom
36 Skytter/Klubbhus
37 200m riflebane
38 100m riflebane

1 Dvergsnestangen 1001015606 Kristiansand
Aktivitetsløkke
Frikirke
kunstgress
Dvergsnestangen
2 Øvre Slettheia
1001040902 Øvre Slettheia
Flerbruksområde
bomiljø
for nettspill og
sandvolley
3Odderhei 2
1001037604 Odderhei 2
Flerbruksløkke
Velforening
kunststoffdekke
(på eks.
asfaltløkke)
4 Slettheia skole
1001004506 Slettheia skole
flerbruksløkke
flerbruksløkke
med kunstgress
med kunstgress
5 Oddemarka
1001017510 Oddemarka
flerbruksområde
flerbruksfor ballspill og
område for
skate
ballspill/skate
6 Dvergsnestangen 1001015607 Kristiansand
Sandvolley/ Frikirke
håndball
Dvergsnestangen
7 Grim skole rehab.
Grim skole
inlinebane til
flerbruksløkke
8 Karl Johans
Karl Johans
minne skole
minne skole
anlegg for
bevegelse

200

200

144

200

200

88

200

200

547

288

700

400

175

400

400

Søknadsbeløp
Spillemidler

444

K= kommunale midler
P= private midler
Nr. Nærmiljøanlegg Anleggs
Sted
Total
enhets. nr
kostnad
i
1000 kr.

5

5

3

3

10

3

3

5

Antatt
Årlige
driftsutgifter

347

K

P

500

244

Tidligere
investeringer
opp til og med
2012

2. Prioritert søknadsliste for NÆRMILJØANLEGG 2013 – 2016 (innenfor rammen):

200

K

2013

200

200

87

144

P

K

2014

P

K

P

2015

K

P

2016
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Ny 2012

Ny 2012

Fornyet
2012

Fornyet
2012

Fornyet
2012

Fornyet
2012

Fornyet
2012

Fornyet
2012

Spesifikasjoner

9Vardåsen skole,
rehab. asfaltløkke
til flerbruk med
kunstgress
10Tykkelimoen
rehab. grusløkke
til flerbruksløkke
med kunstgress
11Vardåsen skole,
rehab. grusløkke
til flerbruksløkke
med asfalt
12Brøviglia vel
rehab. tennisbane
til flerbruksløkke
med gummidekke
13Brøviglia vel
rehab. grusløkke
til flerbruksløkke
med kunstgress
14Sjøstrand skole
rehab. kunstgress
i binge
15Slettheia skole
rehab. kunstgress
i binge
16Krossen skole,
rehab. kunstgress
i binge
17Mosby skole Anl 1001008605
for bevegelse

Nr. Nærmiljøanlegg Anleggs
enhets. nr

400

500

300

600

500

300

300

300

314

Tykkelimoen,
Gangdalen vel

Vardåsen
skole

Brøviglia vel

Brøviglia vel

Sjøstrand
skole

Slettheia skole

Krossen skole

Mosby skole

Total
kostnad
i
1000 kr.

Vardåsen
skole

Sted

157

150

150

150

200

200

150

200

200

Søknadsbeløp
Spillemidler

1

3

3

3

6

6

3

5

5

Antatt
Årlige
driftsutgifter
K

P

Tidligere
investeringer
opp til og med
2012
K

2013

P
200

150

150

150

150

K

300

P

2014

157

K

400

P

2015

K

Ny 2012

Ny 2012

Ny 2012

Ny 2012

Spesifikasjoner
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Fornyet
2012?

Ny 2012

Ny 2012

Ny 2012

300 Ny 2012

P

2016

Sted
Midtre Vågsbygd/Karuss/Slettheia
Tveit, Skådane/Foss
Bymarka-Sentrum
Baneheia (Ravnedalen- Lysløypa)
Gjennomgående i kommunen
Rundløype rundt Sukkevann
(reguleringsarbeid startet opp)
Kjerrane og nordover – Utbedre sommerløype der det

Friluftsanlegg (ordinære anlegg)

* Lysløype Karuss
Turvei – postveien
Turløype
Turløype
Postveien og vestlandske hovedvei
Turløype

Hovedturløypa

K
K

Sødal Terrasse
Solvika (gjenbruk gammelt kunstgress)

200
200

2X200
200

800
600
200
1 000

200

400

4

30
5

30

K

34

Søker Total
Forventede
Drifts-utgifter
kostnad
spillemidler
K
8 900
700
K
500
150
40
K
2 100
700
50
K
1 100
K
700
250
K

P
K
K
P
K
K
K

Hele kommunen
Tyskerstien i Vågsbygda – Rossevann - Songdalen
Vabua
Kongsgårdjordene
Torvet
Friområde på Sødal mot Otra
Sødal Terrasse

Auglandsdalen, nedre del
Gjennomgående i kommunen
Jegersberg - Skråstadheia

Søker Total
Forventede
Drifts-utgifter
kostnad
spillemidler
K
400
200
20
K
300
K

Turløype
Postveien og vestlandske hovedvei
Diverse tiltak iht. flerbruksplan for Jegersberg
-Forbindelse Sødalsmyrveien - Lysløypa
-Infotavler
-Utbedring diverse turveier
(-Øvrige tiltak er ikke spillemiddelberettiget)
Nærmiljøkart ved skolene
Utbedring av turløype
Nærmiljøanlegg
Frisbeegolf
Isbane
Nærmiljøanlegg (sandvolley med mer)
5’er bane.Oppgradering av eksisterende løkke i
hht.St.d.
Akebakke
Flerbruksbane

Sted

Nærmiljøanlegg

Anlegg merket * er anlegg som ble anbefalt i høringsforslaget, som aktuelle anlegg i perioden 2011 - 2014.

Langsiktige anleggsbehov NÆRMILJØ- OG FRILUFTSANLEGG, utenfor rammen 2013 - 2023

Ringknuden – Jegersberg (inkl. Prestebekkstien)
Sødalsmyra
Baneheia
Auglandsdalen (Vågsbygdtunet – Auglandstjønn
barnehage)
Militærveien Møvig fort – Møvigknatten
Militærveien Nesodden – Kvarodden
Vågsbygd – Kjosdalen – Auglandstjønn barnehage (jfr.
Bystyrevedtak sak 157/06)
Bertes
Baneheia. Hellemyr, Jegersberg, Dønnestad

foreligger avtale
Jegersberg - Skråstadheia

K
K

K
K
K

K
K/P
K
K

K

4 500
900

3 500

700
300

700

Må beregnes

Idda

Dønnestad

*Isbane/kunstgress

*Baseball – sambruk
fotball
*Delanlegg friidrett
*Omlegging til
kunstgress

Justvik
Tretjønn

Sted

Anleggskategori

Delanlegg friidrett
7’er bane

200m rundbane
kombinert med
kunstgress

Dimensjonering

K

K

K
P/K

Eier/
utbygger

1 000
2 700k
+ 800p

350

333
1 000

116

35

50
75

Innarbeidet

Spillemidler – inntil 1/3, Antatt driftsutgifter
eller inntil faste
maksimalsatser
30/40 000 Etter nærmere vurdering
200

Anslått kostnad

For at anleggseier skal få mulighet til å søke spillemidler, er det nødvendig at anleggene er med i kommunedelplan idrett og friluftsliv. Det er
vanskelig å forutse i en 4-5 års periode alle anleggsbehov som kan være aktuelle for bygging. Noen nye behov vil alltid komme til, og bli
aktuelle innen perioden. Vedlagt følger oversikt over langsiktige, uprioriterte behov. ”Nye” anlegg i dette langtidsprogrammet kan da komme til
utbygging før kommunen gjør en revidering av selve plandokumentet. Eventuelle nye anlegg kommer til realisering gjennom kommunens årlige
behandling av handlingsprogrammet.
Anlegg merket * er anlegg som ble anbefalt i høringsforslaget, som aktuelle anlegg i perioden 2011-2014.

4. Langsiktige anleggsbehov IDRETTSANLEGG, utenfor rammen 2013-2023

Stupetårn
Utskifting av PCB-holdige lysarmarturer i
lysløypene

Turvei
Turvei
Turløype

Diverse tiltak ihht. flerbruksplan for Jegersberg
(se liste over)
Turløype
Turutfartshytte
Belysning turstier
Belysning turløype

11’er kunstgressbane
Tennisbaner
Tennisbaner
11’er bane
Snøkanoner
1 bane

Kongsgårdjordet
Karuss
Hellemyr
Kringsjå

Tveit skisenter

Solsletta - Tveit

Sukkevann
Tømmerstø/
Sørskauen
Rehabilitering squashhall Søm
Treningsbane/
Justnes
korthullsbane
Øvingsområde golf
Kristiansand golfbane

Tennishall
Fotballbane

Svømmehall
2ndre.byggetrinn
Fotballbane
Flerbrukshall
Flerbrukshall
Fotballbane
Fotballbaner

Hånes - Solviga
kunstgressbane
Øst
Farvannet
Lauvåsen
Lauvåsen
Benestad
Benestad
Benestad

7’er bane

Dvergsnes grusbane

Utskiftning lysanlegg

Flerbrukshall
7’er bane

Badmintonhallen
Møvig grusbane

P

Øvingsområde

P
P/K
P
P

K
K
K
K
K
K
K
K/P

Eier/
utbygger

200

2 500
600
700
2 300

333

Etter vurdering
800

2 300

50

15

150
50
50
50

75

Innarbeidet
75

Innarbeidet

Innarbeidet

9 000
50 000
50 000
9 000

2 500
7 000
7-9 000
2 500
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90

150
1 200
1 200
150

Spillemidler – inntil 1/3, Antatt driftsutgifter
eller inntil faste
maksimalsatser
220
73
Innarbeidet

10 000
1 800
2 100
7 000

1 000

10 000
2 400

7 000

150

Anslått kostnad

K 600

P

K
K
K
K

K

K
K

K

K

m/25 meters basseng
Skytebane
11’er Kunstgressbane
Flerbrukshall
Flerbrukshall
11’er Kunstgressbane
4 stk. 7 ’er
kunstgressbaner
For 1 bane
7’er bane toppdekke
kunstgressbane
Rehabilitering
9-hulls korthullsbane

Utskiftning lysanlegg

Dimensjonering

11’er bane

Solsletta - Tveit

Sted

Tennisbane

Solsletta - Tveit

Anleggskategori

*Rehabilitering
tennisbane
*Omlegging fra gress
til kunstgress m/lys
*Rehabilitering
*Toppdekke
kunstgress
*Toppdekke
kunstgress
*Fotballbane 11’er
*Tennisbaner
*Tennisbaner
*Omlegging fra gress
til kunstgress m/lys
Snøproduksjonsutstyr
Tennisbane

Karuss
Kroodden
Karuss

Sted

Bråvann

Flekkerøy
idrettsanlegg

Kirkebanen

Vest
Sandripheia
Fritidssenter
Interkommmunalt.

Anleggskategori

Fotballbane

Flerbrukshus idrett

Oppgradering/ombyggin
g

Svømmehall
Videreutvikling skianlegg, Bl.a. sammenknytning løypenett, plast i

Hågonmyr

Hvis Samsen må
reetableres

Odderøya

Kristiansand Stadion

Randesund
Gimlehallen

Vigørhallen rehab
Elektroniske skiver,
skytebane
Sandhåndballbane
Fotballbane
Tribune, lager mm

Reetablering klatrevegg

Utskiftning
vanningsanlegg
Klubbhus kajakk

Lager + rehabilitering

K

K

K

Etter særskilt vurdering

250 Etter nærmere vurdering

10 000

Innarbeidet

30
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Flerbrukshall
P
Skifte til 100 + 300m
P
200
elektroniske skiver
Sandhåndballbane
11’er Kunstgressbane
K
7 000
2 500
150
Tribune, lager med
K/P
900
Usikkert foreløpig
mer til ”Karuss
Colosseum”
Dimensjonering
Eier/
Anslått kostnad Spillemidler – inntil 1/3, Antatt driftsutgifter
utbygger
eller inntil faste
maksimalsatser
7’er Kunstgressbane
K/P
70
Ses i sammenheng
med Vågsbygd st.
Innendørs
P
fotballbane,
helsestudio,
garderober,
klubblokaler, VIP-rom
med mer.
Omlegging fra grus til
P/K
5’er eller 7’er
kunstgressbane
m/25 meters basseng
P/K
3.byggetrinn
K
Kr.Sands del

Lager, rehab, skifte
ventilasjon skytebane
Utskiftning
vanningsanlegg
Relokalisering når
Vest-Agder
fylkesmuseet
flytter til Odderøya
Hvis flytting

Sørlandshallen
Sørlandshallen
Aquarama
Aquarama
Ikke stedsplassert

Klatrevegg
Buldrevegg
Klatrevegg
Buldrevegg
Klatrehall

Basishall turn

Hele byen

Ikke stedsplassert

Plastanlegg is

5’er kunstgressbaner

Ikke stedsplassert
Alternativ til mobile
isanlegg, nytt produkt

Friidrettshall

Ikke stedsplassert
Sted

Ikke stedsplassert

2 stk. mobile isanlegg

Ishall nr.2
Anleggskategori

Ikke stedsplassert
Ikke stedsplassert
Ikke stedsplassert
Stedsplassering ikke
avklart
I to ulike bydeler

hoppbakke med mer.
Orienteringskart
Turkart
Sandvolleyballhall
Ridehall m/garderobe

10 løkker
Legge grusløkker om
til kunstgress, 5’er
baner
Vurdere innpasning
Vurdere innpasning
Vurdere innpasning
Vurdere innpasning
Kan innpasses i annet
anlegg

Dimensjonering

Basishall turn,
20 x 23 m

Bør være min.
1200m2

Min.1 200m2, maks
2 400 m2 pr.anlegg

4-5 baner
20 x 60m

Flere anlegg

Eier/
utbygger

7 000

K

K

K/P

K

K

2 500

Vil gå under
nærmiljøanlegg, usikkert
på omfang av tilskudd,
min. 200

Pr. anlegg:
Ca. 1 200

1 500

Pr. anlegg:
Ca. 800
Ved interkommunalt
anlegg ytes inntil 20%
ekstra spillemidler
Tilnærmet vedlikeholdsfritt, trenger
tilsyn/feiing/polering.
Varighet på plast-dekker
er 5 - 10 år

Privat drift
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Spillemidler – inntil Antatt driftsutgifter
1/3, eller inntil faste
maksimalsatser
5-6 000
2 000
250 minus dagens
driftsutgifter

Anslått kostnad

K Ca. kr. 550,pr.m2 for
norskprodusert
produkt

Pr. anlegg:
ca. 4 000
K Ca. 80 – 100 000

K

P
P/K
K
P

LOVER OG VEDTEKTER:
Generelt om lovnorm for idrettsråd
Ufravikelig lovnorm
Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal
godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det
idrettssrådet må ha i egen lov. NIFs lov og lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i
idrettsrådet.
Lovendringer
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. Lovendringer i idrettsrådets lov 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. Ved
endring av loven kan idrettsrådet legge til det idrettsrådet selv anser som nødvendig å ha regulert i
egen lov.
Motstrid mellom idrettsrådets lov og NIFs regelverk/lovnorm
Tilleggene/endringene i idrettsrådets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov,
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en
bestemmelse i idrettsrådets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettsrådets lov være
tilsvarende ugyldig.
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

Lovnorm for idrettsråd
(Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)
Lov for Kristiansand idrettsråd, stiftet 12/11 -1982 med senere endringer, senest av 27.
mars 2012, godkjent av Vest-Agder idrettskrets den 12. april 2012.
I.

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. 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
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(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.1
(2) Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jf. § 13, 1
ledd, bokstav c).
(3) Idrettsrådet skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov
gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.
§ 3 Oppgaver2
(1) Idrettsrådet skal:
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.
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) Skyldig kontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på årsmøtet i
idrettsrådet.

II.

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i idrettsrådet skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

1

Idrettslaget kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer
enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. Med dispensasjon fra
Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
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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(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det
velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller
færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.
(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne
bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.3
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag
i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt.
(2) En arbeidstaker i et idrettsråd har ikke stemmerett på idrettsrådets årsmøte.
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsrådet: medlem av
styre, valgkomité, kontrollkomité, revisor.
(4) Revisor har talerett på idrettsrådets årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på idrettsrådets årsmøte.
(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under idrettsrådets
årsmøte. Kun representasjonsberettiget idrettslag/bedriftsidrettslag kan fremme forslag til
behandling på årsmøtet i idrettsrådet.4
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i idrettsrådet er ikke valgbar til verv i idrettsrådet eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettsrådet plikter å fratre tillitsvervet, og
gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
(2) En arbeidstaker i idrettsrådet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting
eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettsrådet.
(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettsrådet gir de ansatte rett til å utpeke et
eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettsrådets styre.

3
4

Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
Lag fotnote: før årsmøte, orgleddet, under årsmøtet, delegaten foreslår
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(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt5 kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon.
(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.6
§ 8 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) når vedkommende selv er part i saken
b)
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken
c)
når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part
d)
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.
(2) 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 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 overordnete til
avgjørelse.
5
6

Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7
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§ 9 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 saksbehandling7 eller ved fjernmøte8. 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.
§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en
rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.
III.

ØKONOMI

§ 11 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig.
(2) Idrettsråd med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettsråd skal følge regnskapsbestemmelsene i
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge
kontrollkomité. 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.
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.

7
8

For eksempel møte per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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(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.. Idrettsrådet kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra idrettsrådet og beslutning fra Idrettsstyret.
(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsrådets
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et
særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

IV.

TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 12 Årsmøtet
(1) Idrettsrådets øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i mars måned.9
(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, til de idrettslag som har
representasjonsrett, samt til idrettskretsen til orientering. Innkalling kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved
innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 24. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig
senest en 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) Årsmøte 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 utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de
stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
§ 13 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
Representanter for bedriftsidretten etter følgende skala:
Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen 2 representanter, deretter en representant for
hvert påbegynt 5. lag, maksimum 12 representanter.

(2) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

9

Idrettsrådet må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det
påfølgende år.
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(3) Samarbeidende organisasjoner kan gis observasjonsstatus med talerett.
§ 14 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/
oppnevnt(e) representant(er).
§ 15 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent(er), referent(er)10, samt 2 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.
7) Behandle forslag og saker.
8) Vedta budsjett.
9) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.
10) Foreta følgende valg11:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer12 og 2 varamedlemmer, som velges som 1. og 2.
varamedlem, samt 1 styremedlem med varamedlem som velges av
bedriftsidrettslagene etter § 13 c.
c) Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.13
d) Representanter til idrettskretstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold
til stemmetall.
(3) Bedriftsidrettslagene i kommunen velger et styremedlem, med varamedlem som tiltrer
styret i idrettsrådet14.
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

10

Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er).
Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitspersoner det er behov for.
12
Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styre medlemmene kan velges til spesifikke
oppgaver.
13
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 punkt 9 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets
regnskap.» Punkt 9 forskyves til nytt punkt 10 og punkt 10 bokstav c) endres til: «Kontrollkomité med 2
medlemmer og 2 varamedlemmer.»
14
Bedriftsidretten lager egne rutiner for valg av styremedlem og varamedlem og melder dette til idrettsrådets
styre/årsmøte.
11
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(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.
(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.
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 7.
§ 17 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 styret i overordnet organisasjonsledd.
Skriftlig krav fra 2/3 av de representasjonsberettigete lagene.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.
(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 årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge
innkallingen.
§ 18 Møter/fellesmøter
Idrettsrådet avholder
arrangementsformen.

møter

med

idrettslagene

etter

behov,

og

bestemmer

selv

§ 19 Idrettsrådets styre
(1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet mellom
årsmøtene. Styret i idrettsrådet består av leder, nestleder og 4 medlemmer, og 1., 2. og 3.
varamedlem.
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(2) Styret skal15:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
Forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad.
Idrettsrådets styre kan ansette daglig leder.
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 årsmøteteller av overordnet organisasjonsledd, og sørge
for at idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
§ 20 Komiteer
Idrettsrådet skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettsrådet, etter
innstilling fra styret og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal
velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat
til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker
For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og §§ 11-3 flg.
§ 22 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 §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv.
§ 23 Oppløsning
Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av
idrettsrådet tilfaller idrettsrådets eiendeler overskytende midler etter avvikling et formål
godkjent av idrettskretsen.

15

Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.
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IDRETTSRÅDETS IDRETTSSTIPEND
Statutter vedtatt på IR’s årsmøte 23. april 1985, (revidert årsmøtet 12.4.94)

1.

HENSIKT

A.

Stipendiet skal stimulere de enkelte ledere og trenere til utdanning og videreutvikling.
Det skal stimulere klubbene til å motivere sine administrative tillitsmenn, ledere og
trenere til videreutvikling og etterutdanning og for å følge med i nasjonal og
internasjonal utvikling.

B.

Stipendiet skal stimulere aktive idrettsutøvere, enkeltpersoner, så vel som lagidretter,
til å satse på sin idrett og å motivere dem til videre utvikling og fremgang rent
sportslig. Det skal også stimulere de enkelte klubber til å støtte opp om å søke den
idrettslige prestasjon på høyt nivå uten at dette går ut over bredden.

C.

Stipendiet skal stimulere de enkelte klubber i Kristiansand til å utvikle en best mulig
administrasjon og organisering av sine aktiviteter.

2.

BRUK AV STIPENDMIDLER

A.

Stipendiet kan benyttes til spesialstudier av både teoretisk og praktisk art. Det kan
nyttes til selvstendige studier (prosjekter, undersøkelser), eller til deltakelse på
nasjonale/internasjonale fagkongresser/seminarer.

B.

Stipendiet kan benyttes til:
-

kompensasjon ved fritak fra arbeid
ekstrautgifter i forbindelse med nødvendig trening
treningsopphold, treningsleir
andre spesielle behov

C.

Stipendiet kan benyttes til tiltak som vil styrke administrasjons- og
organisasjonsapparatet i klubben.

3.

SØKERE

A.

Stipendiet kan søkes av idrettens ledere og trenere som:
-

B.

kan dokumentere lang idrettslig erfaring og/eller interesse i leder-/
trenersituasjon
har gjennomgått hele eller deler av idrettens utdanningstilbud,
eventuelt annen sidestilt utdanning

Aktive idrettsutøvere/lag som:
-

ligger på et nivå opp mot det beste på Sørlandet eller nasjonalt
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-

gjennom resultater og trening har dokumentert talent og utviklingsmuligheter, for enkeltpersoner eller lag
følger et fast planmessig treningsopplegg
er villig til å satse langsiktig

Hvert år avsettes en sum tilsvarende 10-25% av budsjettert beløp
(avhengig av søkermassen) til utviklingsstipend for ungdom i aldersgruppen 15 tom. 17 år. Idrettsutøvere som allerede i ung alder har nådd et nasjonalt
nivå, behandles særskilt.
C.

Idrettsklubb som:
-

4.

kan dokumentere/har dokumentert vilje og evne til å utvikle det administrative
og organisatoriske apparat i laget
bevisst har arbeidet for, eller har konkrete planer om å utvikle planmessig
leder/trenerutdanning i egen regi eller sammen med andre klubber
på annen måte har vært foregangsfigur og tenkt i nye baner for å legge
forholdene best mulig til rette for idrettslige aktiviteter, generelt og/eller
for særgrupper, eks. PHU, rehabilitering osv.

SØKNADS- OG BEHANDLINGSPROSEDYRE
Søknad om stipend skrives på spesielt søknadsskjema.
Det gjøres oppmerksom på at søknaden må være fullstendig utfylt, og at alle
opplysningene er riktige.
Søknader fra aktive/trenere/ledere skal sendes via egen klubb som gir sin uttalelse og
prioritering før de sender søknadene samlet videre til særkrets/utvalg for samme
prøving. Særkretser sender så søknadene videre til IR innen fristen.
Søknader fra klubb skal sendes via Vest-Agder Idrettskrets for uttalelse og prioritering
før de sender søknadene videre til IR innen fristen.
NB! Dette er meget viktig. Blir ikke dette gjort tilfredsstillende, kan IR’s
stipendkomite la være å behandle søknaden.
Det er en tildeling pr. år, med søknadsfrist 1. juni. Den formelle utdeling skal skje på
høsten. Det kan ikke søkes og tildeles til andre tidspunkter.
Individuelle søkere og lag (A og B9 skal sende søknader via hovedstyret i sin klubb og
særkrets.
Klubber som søker (C) skal sende søknader via Vest-Agder Idrettskrets.
IR vurdere søknadene på bakgrunn av innsendt søknad, referanser, uttalelser og
anbefalinger. IR har rett til å kontrollere og søke informasjon på egne vegne.
Søknader som ikke er formelt i orden, blir ikke behandlet.
Det kan søkes etterskuddsvis for prosjekter som er gjennomført de fire første
månedene i samme kalenderår.
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5.

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I SØKNADEN
Søker må gi følgende opplysninger:
-

Personalia
Idrettslig erfaring ev. resultater, utdanning
Lagets organisasjon (C)
Formålet med stipendiet
Beløp det søkes om
Detaljert plan for anvendelse av stipendiet, inkl. budsjett

Lag, særkrets, VAI må i sin innstilling:
-

vurdere prosjektet, den aktive – nytteverdi
gi eventuell anbefaling/prioritering

Aktive må legge ved søknaden årsplan og langsiktig plan for trening, sin målsetting på
kort og lang sikt, samt liste over forventede kursavgifter, trenings- og reiseutgifter.
Trenere og ledere må legge ved søknaden liste over påtenkte kurs, samt
utgiftsoverslag.
6.

FORPLIKTELSER
De som mottar stipend skal utarbeide rapport om bruken av stipendmidlene, som
sendes IR umiddelbart etter at prosjektet er gjennomført. Utøvere som ikke har levert
rapport vil ikke bli vurdert under neste års tildeling.

7.

UTLYSNING
Stipendiet utlyses i lokalaviser og gjennom brev til klubbene rundt 15. april hvert år,
med søknadsfrist 1. juni.

8.

KRITERIER
IR legger følgende kriterier til grunn ved tildeling:
-

idrettens generelle behov
det enkelte lags-/særidretts spesielle behov
stimuleringseffekter
søkerens nivå, erfaring, bakgrunn og fremtidige oppgaver
stipendiaten må være medlem av klubb registrert i Kristiansand og ha
tilknytning til idrettslivet i kommunen
ved stor søknadsmasse og i tilfellet der to søkere er likt kvalifisert, vil den som
ikke har fått året før ha fortrinnsrett ved tildeling.
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STATUTTER FOR IR’S ARRANGEMENTSSTØTTE
Vedtatt på årsmøtet 13.03.78 og 19.03.84.
(revidert på årsmøtet 31.3.87, 30.03.89 og 12.4.94)

1.

FORMÅL
IR’s arrangementsstøtte har som formål å yte økonomisk støtte til idrettslag innen
Kristiansand kommune som påtar seg følgende arrangementer:
-

2.

Verdensmesterskap
Europamesterskap
Nordisk Mesterskap
Landskamp
Norgesmesterskap
Uoff. NM
Norges-Cup stevner
Internasjonale stevner
Distriktsstevner/turneringer

ADMINISTRASJON
Arrangementsstøtten administreres av IR’s styre.

3.

BUDSJETTBELØP
Budsjettbeløp avsettes hvert år over IR’s budsjett etter vedtatt av årsmøtet.

4.

SØKNAD
Det må fremmes skriftlig søknad til IR med oversikt over anslått budsjett for
arrangementet, samt en beskrivelse av størrelsen på arrangementet (antall
lag/deltakere/-utenbyslag/utøvere).

5.

TILDELING
Disponible midler for støtte til idrettslag er det til en hver tid budsjetterte beløp.
Rett til å søke om støtte har idrettslag i Kristiansand kommune inkl. bedriftsidrettslag.
Tildeling og vurdering av beløpets størrelse fastsettes ved styrevedtak i IR innenfor
budsjettert ramme.

51

STATUTTER FOR IR’S GAVEPREMIE M/INSKRIPSJON
Vedtatt på årsmøtet 13.03.78
(revidert på årsmøtet 31.03.87 og 30.03.89)

1.

FORMÅL

a.

Gavepremien kan tildeles som premie ved følgende idrettsstevner arrangert av
klubb(er) registrert i Kristiansand kommune:
-

b.

Verdensmesterskap
Europamesterskap
Nordisk Mesterskap
Landskamp
Norgesmesterskap
Uoff. NM
Norges-cup stevner
Internasjonale stevner

Gavepremien kan også utdeles som en erkjentlighetsgave til den eller de personer,
idrettslag eller andre som har gjort en stor innsats til beste for idretten generelt i
Kristiansand
Det poengteres at gavepremien aldri må få preg av noe hederstegn, men kun som en
oppmuntring.

2.

SØKNAD
Søknad om tildeling skal fremsettes skriftlig og inneholde en beskrivelse av
arrangementet.

3.

TILDELING
Tildeling skjer etter vedtak i IR’s styre.
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