SAKSDOKUMENTER
ÅRSMØTE 2022

26. april 2022 kl. 18:00 hos GTIF i Iglandhallen, Holvika.

Forslag til sakliste og dagsorden:
Oppmøte og registering fra kl. 17:30.
1.

Godkjenning av fremmøtte representanter.

2.

Valg av dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen.

3.

Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
Utdeling av stipender.

4.

Behandle årsberetning for GIR 2021.

5.

Behandle revidert regnskap 2021 og kontrollutvalgets beretning.
15 min. pause med bevertning.
Div. informasjon:
• Info fra Agder idrettskrets
• Orientering om digital infoplattform for idrettslag og andre
frivillige kulturorganisasjoner i Grimstad – «Vi Fritid»

6.

Behandle forslag til arbeidsprogram 2022.

7.

Behandle innkomne forslag og saker.
Det er ikke innkommet forslag fra klubbene, men styret i GIR fremmer
følgende saker til behandling:
7.1 Revidert poengberegning for anlegg ifm driftstilskudd fra GK
7.2 Honorar til styreleder og øvrige styre-/varamedlemmer med
spesifikke funksjoner og/eller komitéarbeid.
7.3 Retningslinjer og kriterier vedr fordeling av de lokale
aktivitetsmidlene (LAM).

8.

Vedta budsjett for GIR 2022.

9.

Valg.
Valg av nytt styre, kontrollutvalg, valgkomitè og repr til div møter.
Styret fremmer forslag på ny valgkomite.

10.

Avslutning.

SAK 1.

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER.

SAK 2.

VALG AV DIRIGENT, PROTOKOLLFØRER OG TO TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.

2.1

Styrets forslag til dirigent: Brit Ingebjørg Fossli
Vedtak:

2.2

Styrets forslag til protokollfører: Morten Tønnevold
Vedtak:

2.3

Protokollundertegnere:
Vedtak:

SAK 3.

Foreslås på årsmøtet

GODKJENNING AV INNKALLING, SAKLISTE OG
FORRETNINGSORDEN.
Innkalling sendt ut på e-post og lagt ut på nett 25. mars. Fullstendig sakliste og
dokumenter sendt ut 13. april.
Forslag til forretningsorden (gjelder sakene 4 - 9)
1.
2.
3.
4.

Ingen kan få ordet mer enn to ganger til samme sak.
Ingen kan få ordet mer enn én gang til forretnings- eller voteringsorden
Dirigenten kan foreslå taletidsbegrensning.
Dirigenten kan foreslå å sette strek for debatten under en sak. I så fall skal det
gjøres oppmerksom på at alle som har tenkt å fremme forslag, må gjøre det før
debatten går videre.
5. Alle forslag skal fremsettes skriftlig.
Forslag til vedtak:
Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes

SAK 4
ÅRSBERETNING 2021
1.

STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE.

Årsmøtet 20. april 2021 ble avholdt digitalt på Teams fra Imås sitt klubbrom, og har
inneværende år bestått av følgende styre og tillitsvalgte:
Leder
Nestleder
Styremedlem/kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.varamedlem
2. varamedlem

Fred Rune Røed
Helge Næss Olsen
Morten Tønnevold
Marianne Tønnessen
Kari Elin Bratteland
Ole Bjørn Lindland
Kåre Strand
Nils Svanes
Camilla Ass Hansen

IL Eidekameratene
IL Lia
IL Express
IL Imås
AGR
Bravegr. BIL
Jerv FK
GR. Friskis & Svettis
Gr. Svømmeklubb

Kontrollutvalg
Leder
Medlem
Varamedlem

Alf Olav Øye
Tone Almedal
Merete Lie Seland

IL Express
IL Lia
IL Imås

Innleid sekretærhjelp og protokollfører: Brit Ingebjørg Fossli.
Følgende valgkomité ble valgt på årsmøtet:
Leder
Lene Beisland
Medlem
Benjamin Møretrø
Medlem
Sander Moen

IL Lia
IL Eidekameratene
Gr.Volleyballklubb

Morten tok kassererjobben videre. Helge, Nils og Marianne fikk ansvar for halltildelingen.
Kari, Marianne, og Helge ble valgt til stipendkomite. Komitè for idrettsfondet: Morten, Freddy
og Ole Bjørn. Kontaktpersoner vedr. anlegg og i arbeidsgruppa ifm rullering av PIF-planen:
Freddy, Helge og Morten.
1.1
Styrets virksomhet.
Det har i 2021 vært mange saker som styret har jobbet med, og som har vært viktige for mange
av klubbene. Arbeidsprogrammet, som vedtas på årsmøtet, er retningsgivende for styrets arbeid.
Tross pandemien, har styret likevel klart å gjennomføre de viktigste sakene.
Styret (både det gamle og det nye) har i 2021 behandlet 59 ordinære saker fordelt på 8
styremøter. Av dem ble 5 avviklet på Teams.
De viktigste sakene har vært:
▪ Oppfølging og revidering av PIF-planen 2021- 2024
▪ Kompensasjon for skolenes bruk av kunstgressbanene til Imås, Lia og Express
▪ Nye anleggspoeng for klubbens anlegg ifm driftsmidler fra kommunen
▪ Utlysing av GIRs Idrettsfond som klubbene kan søke på ifm inkludering av barn/unge fra
familier med begrenset betalingsevne, og retningslinjer ifm søknader
▪ Tildeling av treningstid i hallene
▪ Tildeling Lokale Aktivitetsmidler (LAM)
▪ Bistått og informert klubbene om kompensasjon for tapte inntekter ifm korona-stengning

1.2

Representasjon og møter.
Det har ikke vært avholdt fysiske møter i regi idrettskretsen inneværende år, men
vi har deltatt på 2 teams møter for idrettsråd og særkretser hhv.14/6 og 25/8 med
ulike temaer. Bla «gjenåpning» av idrettsaktiviteten i klubber og lag.
Marianne overrakte gave til Jerv FK i anledning 100-års jubileet 25/9.

2.

MØTER MED KLUBBER OG KOMMUNEN.
Det har vært mange møter innværende år, både fysiske og digitale hvor hovedsakene har
vært:

2.1

Økt kompensasjon for skolenes bruk av kunstgressbanene til Express, Lia og Imås.
Det ble tidlig på året nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter for de 3
klubbene og Fred Rune, Helge og Morten fra GIR styret.
Lia og Imås har kun blitt kompensert for kr. 76.000,- og Express kr. 15.000,- pr. år for
skolenes bruk. Slitasjen enorm, og dekket til både Lia og Imås må skiftes før det er gått
10 år.
20/1 ble første møte i arbeidsgruppa avholdt, og det ble vedtatt å utarbeide et dokument
som skulle vise alle sider av skolenes, nærmiljøets og klubbens eget bruk (brukstimer),
slitasjekostnader etc. Bjørnar Øie i Express, påtok seg jobben med å sy sammen
dokumentet.
Senere ble det 2 fysiske møter til, 02/2 og 10/5, samtidig som det var løpende dialog på
e-post.
08/2 orienterte styreleder i møte med Karin Glomsaker og de driftsansvarlige for
idrettsanlegg i kommunen om arbeidet som var igangsatt, noe som fikk stor
anerkjennelse fra kommunen side. I slutten av måneden ble det første utkastet til
dokument oversendt kommunen til gjennomsyn
28/4 hadde flere i GIR styret et nytt møte med administrasjonen hvor dokumentet ble
gjennomgått nærmest fra side til side. KS hadde da fattet et vedtak om å se nærmere på
saken. Det fremkom en del spørsmål og ønske om noen avklareringer på ulike områder i
dokumentet. Mye av dette ble rettet opp i arbeidsgruppas møte i mai.
16/6 gjennomførte GIR et større dialogmøte med partiledere og representanter fra
administrasjonen. Ble innledningsvis gitt en generell statusrapport over idretten i
Grimstad, anleggssituasjonen og evt utfordringer. Resten av tiden brukt til
dokumentet vedr kunstgressbanene. Her var også Bjørnar Øie til stede å kunne forklare
de ulike utregningene etc. Inntrykket var at politikerne var enige om at skolenes
timepris, og den generelle kompensasjonen, burde økes.
30/9 var Fred Rune og Morten i et nytt møte med administrasjonen. Da hadde saken fått
tilslutning i formannskap og kommunestyre på kr.1.028.000,- i 2022 som tas fra
tidligere finansstøtte til kunstgressbanene til Lia og Express kr.166.000,- og
koronamidler på kr 420.000 utenom de ordinære driftsmidlene klubbene får fra
kulturmidlene. Det manglet imidlertid at de såkalte koronamidlene kommer inn i
kommunebudsjettet for å sørge for full dekning i årene fremover. GIR ble også bedt om
å innstille på en «forent» timepris for skolenes bruk på de ulike banene.
Både GIR styret og representanter fra klubbene jobbet aktivt mot politikere frem mot FS
møte i november for å sikre at hele beløpet ble dekket.
Det endte med at hele beløpet klubbene ønsket seg ble innvilget frem til 2025.

2.2

Revidering av poengmodellen ifm driftsmidler fra kommunen til idrettslagenes
ulike anlegg.
Dette var en sak årsmøtet i 2021 gav GIR styret i oppdrag å jobbe med frem til årsmøte i
2022.
Det har vært avholdt 2 fysiske møter 12/10 og 23/11 hvor ca. halvparten av klubbene

med egne anlegg har møtt sammen med representanter fra GIR.
Hovedsaken har vært hva som i hovedsak skal vektlegges, aktivitetsflater kontra f.eks.
klubbhus, og hvordan vektlegge de store hallene (turn og friidrett), kontra mindre haller
og de store kunstgressbanene.
På siste møte i november, kom man frem til en forent modell som ligger til behandling
under sak 7.1.
2.3

Oppfølging vedr rullering av PIF planen 2021-25.
Styret deltok aktivt i gjennomgang og oppfølging av PIF planen i samarbeid med
Karin Glomsaker v/Grimstad Kommune

3.

FORDELING TILSKUDD OG STIPEND.
Det ble ikke utdelt idrettsstipend i 2021 pga pandemien og få konkurranser for utøvere.

3.1

Lokale Aktivitets Midler (LAM)
Grimstad kommune v/idrettsrådet ble i 2021 tildelt kr. 2 040 385 i LAM basert på det
totale innbyggertallet av barn og unge i alderen 6-19 år samt et tilleggsbeløp på kr. 242
794. En økning på kr. 475. 620,- Samtlige klubber med medlemmer i alderen 6-19 år ble
tildelt midler, samt at det ble gitt midler til godkjente allidrettstilbud til barn og ungdom,
og klubber som gir tilbud til funksjonshemmede som ikke får direkte støtte fra
kommunen.

3.2

Kommunale kulturmidler til aktivitet og drift anlegg.
Totalt ble det fordelt kr.1 445 041. En økning på kun kr 2.105 fra 2020. Den den minste
økning noensinne! En prioritert arbeidsoppgave for GIR i året som kommer å få økt
potten. Ikke minst sett i lys av de enorme økningene i strømutgifter.
Kr. 432 990,- gikk til aktivitet, og kr. 1 012 051,- til drift av anlegg. Her fikk klubber
utenfor NIF (Fjære og Imenes Skytterlag samt Grimstad Jeger og fisk) hhv kr. 5.495.- til
aktivitet og kr. 52 606,- til drift av anlegg. Kun 20 av 30 NIF-klubber søkte om
aktivitets- og eller anleggsmidler midler i 2021. Ikke til å forstå at så få klubber søker!

4.

MEDLEMSSITUASJONEN.
Pr 31.12.2020 var det 30 ordinære klubber som registrerte 7501 medlemskap (nedgang
på 620 medlemmer fra 01.01 2021) hvorav aktive 6652 (nedgang på 536). Nedgang
aktive barn/unge under 20 år var 361. Nedgang aktive voksne over 20 år var 175. All
nedgang skyldes i hovedsak pandemien.
En ny idrettsgren er kommet til, nemlig diskgolf. Egen undergruppe tatt opp i Imås IL,
og medlemmene holder nå på å etablere en korthullsbane i Groosåsen (skogen langs
med Støyderbekken).
Det er p.t 4 klubber som har godkjente allidrettsgrupper for barn. Express har i tillegg
allidrettsgruppe for ungdom 12-19 år.

Verdi frivillig arbeid basert på medlemstall 2020: ca. 146 årsverk = kr. 75.216.000. (SSBs modell)

5.

AVSLUTNING.
Grimstad idrettsråd vil først og fremst gratulere Jerv FK med opprykk til elitedivisjonen.
En enorm prestasjon! Vi ønsker lykke til, og tvi, tvi videre i sesongen.
Idrettsrådet hadde for øvrig ønsket et tettere samarbeid/dialog både med Jerv og
Amazon (elite og bredde) i fremtiden. Det tror vi hadde vært positivt for alle parter.
Grimstad idrettsråd har de siste årene hatt intensjoner med å legge styremøtene til
idrettslag som har klubbhus og/eller egnet møtelokale. Det har vært flott og nyttig for
styret å se på de anlegg og de fasilitetene klubbene har opparbeidet.
I inneværende år har vi pga. pandemien kun avholdt et styremøte hos klubb, nemlig
AGR. Vi håper at mulighetene bedrer seg i 2022.
Grimstad idrettsråd setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Grimstad
kommune, både administrasjon og politisk ledelse, og ikke minst med idrettslagene.
Agder idrettskrets er som tidligere alltid behjelpelig med råd og veiledning når man
trenger det.
Vi håper på et godt samarbeid med alle parter i kommende periode også.

Grimstad, 13. april 2022

_____________________
Fred Rune Røed
leder

_____________________
Helge Næss Olsen
nestleder

____________________
Kari Elin Bratteland
styremedlem

_____________________
Marianne Tønnessen
styremedlem

_____________________
Morten Tønnevold
styremedlem

Kåre Strand
styremedlem

_____________________
Ole Bjørn Lindland
stryemeldem

_________________________
Brit Ingebjørg Fossli
innleid sekretær og protokollfører

SAK 5
REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2021

BALANSE

BERETNING FRA KONTROLLUTVALGET

SAK 6
Forslag arbeidsprogram 2022
1.

Gjensidig informasjon og samarbeid med idrettslagene.
Vårt fremste formål er å være et felles talerør for idretten inn mot det kommunale
apparat, og vi skal fungere som et koordinerende ledd mellom klubbene.

ARBEIDSMÅL
Idrettsrådet vil bestrebe seg å holde idrettslagene informert om viktige idrettspolitiske
saker, og sende innspill og høringer til kommunen av felles interesse.
Idrettsrådet vil også jobbe for at det etableres en digital info-plattform hvor alle
idrettens tilbud på ulike språk blir presentert.

2. | Fordeling treningstid i kommunale haller, og div økonomiske fordelinger.
Grimstad idrettsråd ønsker fortsatt å ha ansvar for fordeling av treningstidene i kjernetiden i de kommunale hallene. GIR vil samarbeide med idrettslag som har egne haller
ved behov.
GIR fordeler de Lokale Aktivitetsmidlene (LAM) fra NIF/KUD etter
medlemstallet 6-19 år i klubbene senest innen utgangen av oktober.
GIR vil fremheve ovenfor kommunen at kulturmidlenene til aktivitet og drift anlegg
fordeles 30/70.
GIR har opprettet et eget «Idrettsfond» som klubbene fortløpende kan søke på ift å
aktivisere/inkludere barn og unge med begrenset betalingsevne. Søknader fra klubbene
behandles av et eget «Fondsstyre» oppnevnt blant styremedlemmene i GIR.

3.

Oppfølging av samarbeidsavtale med Grimstad kommune.
Samarbeidsavtalen mellom Grimstad Idrettsråd og Grimstad kommune formaliserer
forholdet mellom partene, og sikrer idrettsrådet hørings- og uttalelsesrett i alle saker
som angår idretten i kommunen. Den skal gjennomgås i nærmeste fremtid sammen med
bla. den nye kommunnedirektøren ift dagens virkelighet.
ARBEIDSMÅL:
Idrettsrådet skal være aktiv pådriver for at samarbeidsavtalen følges opp, og at vi i
perioden får til minimum to fellesmøter ( vår og høst) med aktuelle politikere/ politisk
ledelse og administrasjon med kommunedirektøren i spissen. Idrettsrådet skal jobbe
for at idrettens store, frivillige bidrag i form av dugnad og aktivitetsskapning, får sin
rettmessige plass og støtte via kommunebudsjettet. I 2022 er vårt viktigste mål å få
hevet den generelle tilskuddspotten til aktivitet og driftsmidler til anlegg. Ikke minst
med tanke på at høye strømutgifter sannsynligvis vil fortsette ut dette året, og kanskje
videre i 2023.

4.

Oppfølging ”Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv” (PIF) 2021-2025,
og oppfølging av kommuneplanen.
PIF planen er ment som et verktøy og et forpliktende dokument i arbeidet for å utvikle
og bedre idrettens rammevilkår og anleggssituasjon i kommunen.
ARBEIDSMÅL:
GIR skal påse at rekkefølgen for rehabilitering og evt nye anlegg i den nye planen
følges så langt det er realistisk. Idrettsrådet skal fortsette å arbeide for å sikre arealer til
gode anlegg som kan benyttes til uorganisert aktivitet, og at idretten og dens
fremtidige vilkår inngår i alle areal- og reguleringsplaner.
Grimstad idrettsråd skal ha som overordnet mål i 2022 mål at idrettslag som bygger
anlegg selv, får en forutsigbar støtte/bidrag fra kommunen i etableringsfasen.

5. Lavterskeltilbud, møter og samarbeid med det offentlige og idretten.
ARBEIDSMÅL:
Idrettsrådet skal være en aktiv bidragsyter for å tilrettelegge tiltak sammen med det
offentlige der vi har felles mål og verdier. Idrettsrådet ønsker å bistå idrettslagene aktivt ifm
med kampanjen «Tilbake til idretten», og vil bl.a prøve å arrangere en motivasjonskveld for
alle med ekstern foredragsholder.
Vi skal være presentert på regionale IR samlinger, landskonferansen i oktober i regi NIF,
samt prøve å få til et nytt fellesmøte med styret i Arendal idrettsråd til høsten.

SAK 7.1
Forslag til ny poengmodell vedr driftstilskudd fra kommunen tilslagseide anlegg.

Ny Fordelingsoversikt :

SAK 7.2
Innføring av honorar til styreleder og øvrige styre- /varamedlemmer.
Begrunnelse:
Alle i styret, og da spesielt styreleder; har i inneværende år hatt utallige møter og arbeidstimer
(dag og kvelder) som er medgått til IR arbeid til beste for kommunens klubber og idrettslag.
Det kan se ut for å bli et aktivt/travelt år i 2022 også. De fleste styre- og varamedlemmer
tildeles ulike oppgaver i div komiteer utenom de spesifikke oppgaver som nestleder, kasserer og
ansvarlig for nettside mm. Det tildelte tilskuddet fra Agder IK (tidligere særkretstilskudd) er bla
beregnet til dette. Samt at tilskuddet fra kommunen innbefatter et visst beløp, ca. 30.000,administrativ hjelp.
Styret forslår følgende honorering:
Styreleder
kr. 7.500,Nestleder
kr. 2.500.Kasserer
kr. 2.500,IT/Media/WEB ansvarlig
kr. 2.000,Andre styremedlemmer
kr. 1.500,- m/øvrig komitearbeid
Varamedlemmer
kr. 1.000,- etter fremmøte/tilleggsfunksjoner

SAK 7.3
Kriterier og rutiner for tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2022.
Styret foreslår å beholde kriterier og rutiner som ble vedtatt i fjor.
Overordnede kriterier.
1. For å bli tildelt midler utover grunnstøtten, skal laget/klubben ha avviklet årsmøte iht til
NIFs lov for idrettslag
2. Hvis en klubb ikke har søkt om kulturmidler i kommunen kan GIR kreve
dokumentasjon på at årsmøte er gjennomført innen mars måned ift NIFs lov.
Tildelingskriterier:
1) Inntil kr. 50.000 av det totale beløpet når grunnstøtten er trukket i fra, kan holdes av til
støtte til ulike formål:
a)

klubber som har NIF-godkjente allidrettstilbud til barn

b) klubber som har godkjente allidrettstilbud til ungdom

max kr. 2.000,max kr. 5.000,-

c) klubber som har aktivitet for funksjonshemmede med min. 5 aktive
og som ikke får tilskudd fra kommunen
max kr. 10.000,(for spesifikke gruppetilbud for utviklingshemmede gjelder ikke
øvre aldersgrense på 19 år)
d) Åpne, gratis arrangement for barn/ungdom uavhengig av klubbtilhørighet
og/eller medlemsskap (eks. grendeskirenn, barneidrettsdager etc)
max. kr. 2000,-

2)

3)

e) spesielle trener/-lederutdanningstiltak for ungdom i regi egen klubb

max. kr. 5.000,-

f) gratis tiltak for ungdom utover den ordinære aktiviteten.
(eks. «åpen hall/åpen dag)

max. kr. 5.000,-

2/3 av gjenstående beløp tildeles til målgruppen 13-19 år og 1/3 til
målgruppen 6-12 år iht medlemstallene i idrettsregisteringen
Hele beløpet fra KKD skal fordeles, og et evt restbeløp etter pkt 1 inngår i
hodefordelingen iht pkt. 2

Rutiner:
1) Tildeling av midler til spesielle formål baseres på:
a) registrerte tall i idrettsregistreringen vedr allidrett og aktive funksjonshemmede
b) klubbene må selv melde inn til GIR spesielle tiltak iht kriteriene d-f som man har
har avviklet eller planlegger i gjeldene år innen 15. aug.
Regnskap evt budsjett skal vedlegges.
2) Brev til kubbene blir sendt så snart tildelingsbeløpet foreligger (juni/juli)

SAK 8
Budsjett for 2022

Sak 9
VALG 2022
På valg
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.varamedlem

Helge Næss Olsen
Morten Tønnevold
Marianne Tønnessen
Kåre Strand
Nils Svanes

Lia IL
Express IL
Imås IL
Jerv FK
Friskis og Svettis

Kontrollutvalg

Alf Olav Øye

Express

Valgkomiteens innstilling:
Nestleder
Helge Næss Olsen
Styremedlem
Marianne Tønnessen
Styremedlem
Kåre Strand
Styremedlem
Nils Svanes

Lia IL
Imås IL
Jerv FK
Friskis & Svettis

gj.valg for 2 år
gj.valg for 2 år
gj.valg for 1. år
for 2 år.

1.Varamedlem

Express

for 1. år

Morten Tønnevold

Følgende har 1 år igjen av sin funksjonstid i styret, men skal godkjennes:
Leder
Fred Rune Røed
Eidekameratene
Styremedlem
Kari Bratteland
AGR
Styremedlem
Ole Bjørn Lindland
Brave Gruppen AS BIL
Varamedlem
Camilla Aas Hansen
Grimstad Svømmeklubb
Kontrollutvalg:

Alf Olav Øye

Express

Øvrige medlemmer i kontrollutvalget
Medlem:
Tone Almedal
Varamedlem:
Merete Lie Seland

Lia IL
Imås IL

Valgkomite 2022
Styret foreslår:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Lia IL
Eidekameratene
Express IL

Lene Beisland
Benjamin Møretrø
Morten Tønnevold

Gj.valg for 1.år

gj.valg for 1.år
gj.valg for 1.år
ny for 1.år

Innleid sekretær og protokollfører:
Styret ønsker å reengasjere Brit Ingebjørg Fossli.
Oppnevning av representanter til div møter.
Forslag til vedtak:
Girs styre får fullmakt til å oppnevne representanter til div møter og konferanser.

