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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 
 

 

1.  STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE 
 

Årsmøtet 16. juni 2020 ble avholdt i Vikhallen, og har inneværende år bestått av følgende styre 

og tillitsvalgte: 
 

Leder Fred Rune Røed   Eidekameratene 

Nestleder Helge Næss Olsen   Lia IL 

Styremedlem/kasserer Morten Tønnevold   Express IL 

Styremedlem Marianne Tønnessen   Imås IL 

Styremedlem Kari Elin Bratteland   AGR 

Styremedlem Ole Bjørn Lindland   Bravegr.BIL  

Styremedlem Kåre Strand   Jerv  

1.varamedlem Nils Svanes   Friskis & Svettis 

2. varamedlem Reni Lukas   Grimstad Triathlon 
 

Kontrollutvalg 

Leder Annette B Høie   GTIF 

Medlem Alf Olav Øye   Express 

Varamedlem Bernhard Udal Olsen   Friskis & Svettis 
 

Innleid sekretærhjelp og protokollfører: Brit Ingebjørg Fossli. 
 

Følgende valgkomité ble valgt på årsmøtet:  

Leder Lene Beisland   Lia IL 

Medlem Benjamin Møretrø   Eidekameratene 

Medlem Sander Moen   Gr. Volleyballkl. 
 

Morten Tønnevold tok kassererjobben videre. Helge Næss Olsen og Nils Svanes fikk ansvar 

for halltildelingen. Kari Bratteland, Marianne Tønnessen og Helge Næss Olsen ble valgt til 

stipendkomite. Kontaktpersoner vedr. anlegg og i arbeidsgruppa ifm rullering av PIF-planen: 

Helge Næss Olsen, Freddy Røed og Morten Tønnevold.  
 

1.1  Styrets virksomhet. 

Det har vært et spesielt og krevende år pga koronapandemien. Årsmøte som skulle ha vært 

avholdt i mars, måtte utsettes til 16. juni. Arbeidsprogrammet som vedtas på årsmøtet, er 

vanligvis retningsgivende for styrets arbeid. Mange tiltak har ikke latt seg gjennomføre av 

nevnte årsaker. Karin Glomsaker var inne på siste styremøte 19. november ifm oppstart 

rullering av PIF-planen. 

Styret (både det gamle og det nye) har i 2020 behandlet 43 ordinære saker fordelt på 6 

styremøter. Av dem var ett på nett. 

De viktigste sakene har vært: 

▪ Tildeling av idrettsstipend 2020 (ble gjort tidlig på året, og ble overført den enkelte direkte 

på bankkonto før sommeren) 

▪ Tildeling av treningstid i hallene  

▪ Tildeling Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 

▪ Arbeid med rullering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet (PIF), spesielt 

rekkefølge for nye anlegg 2021-2024. 

▪ Planlegging og gjennomføring av 2 dialogmøter med politikere og administrasjonen i 

kommunen, samt et fellesmøte med Arendal Idrettsråd. 

▪ Opprettelse av et «Idrettsfond» som klubbene kan søke på for å inkludere barn og unge 

med begrenset betalingsevne. 

▪ Bistå og informere klubbene om kompensasjon for tapte inntekter ifm korona-stengning. 



 

 

 

1.2  Representasjon og møter. 

       25/2: Kurs i bruk i bruk av «Tilskuddsportalen» på Rådhuset.      

25/4: Idrettskretsting i Agder idrettskrets i Arendal. 

          Her ble det vedtatt at idrettsrådene skal kunne få 40 % av tilskuddene som            

           tidligere gikk til særkretser/regioner. 

Alle andre seminarer og fellesmøter for idrettsråd ble kansellert.    

 

2.  MØTER MED KOMMUNEN OG ANDRE. 

 Det ble avholdt 2 dialogmøter med sentrale politikere og ansatte i  administrasjonen i 

 kommunen, samt 1. fellesmøte med Arendal idrettsråd. 
 

2.1  Dialogmøter med politikere/politisk ledelse og administrasjon.  
 

  27/1 var hovedtemaene: 

            - Ønske om etablering av et bookingsystem på nett vedr leie i kommunale haller inkl. i 

    helgen, samt lik «behandling» av de som ikke benytter tiden de har booket. 

            - Videre oppgradering av bla. Holvika- og Fevikhallen. 

            - Øke tilskuddspotten (fra kulturbudsjettet) til idrettslagene som drifter egne anlegg. 

            - Tidshorisont for ny svømmehall. 

            - Videre oppfølging av «Alle Med».  

            - Kurs i bruk at «Tilskuddsportalen». 
 

 02/11 var hovedtemaene: 

             -  Status og utvikling av aktive innen ulike idretter i Grimstad siste 5 år. 

             -  Samarbeid med kommunen vedr midler til idrettslag som inkluderer og aktiviserer

     barn og unge med begrenset betalingsevne. GIR ønsker å avsette et eget «Fond». 

             -  Behov for økte timepriser for skolenes bruk av idrettslagenes kunstgressbaner. Stor 

     slitasje, og noen må bytte før 10 år er gått. (Dokumentasjon fra Express og Imås 

     sendt alle partiledere og administrasjon i forkant). 

    -  Forutsigbarhet, og likebehandling, av tilskudd/bidrag fra kommunen til idrettslag som 

     bygger egne anlegg.  

             - Praksis for utlysing av treningstider på kommunale kunstgressbaner.  

  - Merknad til «Hjertesoner» (i forslaget til ny PIF-plan) rundt private anlegg nær 

    skoler.  
 

2.2   Fellesmøte med Arendal idrettsråd 23/1. 

 Et meget positivt møte med AIR ble avviklet i AGRs lokaler på Birketveit med 

 hovedtema; «Hva kan vi idrettsråd samarbeide om, og hva kan vi lære av hverandre».    

             - Hvordan samarbeider vi med idrettslagene? Bruker alle IR som et felles talerør? 

             - Aktuelle anleggsprosjekt av felles interesse 

             - Hvilke andre temaer bør vi samarbeide om, og hvilke kan vi oftere snakke sammen 

    om? 

Nærmer informasjon fra disse møtene vil bli gitt på årsmøte. 
 

3. FORDELING TILSKUDD OG STIPEND.  
 

3.1  Lokale Aktivitets Midler (LAM) 
 

Grimstad kommune v/idrettsrådet ble i 2020 tildelt kr.1 807 359 i LAM basert på det totale 

innbyggertallet av barn og unge i alderen 6-19 år (en økning på kr.150 831) 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.1 442 936 (en økning på kr. 40 900 fra i fjor). Kr. 510 936 gikk til 

aktivitet, og kr. 932 000 til drift av anlegg. Her fikk klubber utenfor NIF (Fjære og Imenes 

Skytterlag samt Grimstad Jeger og fisk) hhv kr. 13 620 til aktivitet og kr. 52 425 til drift av 

anlegg. Kun 18 av 30 NIF-klubber søkte om aktivitets- og eller anleggsmidler midler i 2020.  
 

3.3 Stipend til lovende utøvere. 

Det ble gitt kr. 55 000 i stipend til følgende utøvere: 

Utviklingsstipend a` kr. 5 000: Thomas Blom (langrenn), Robin Sælen (langrenn), Jonathan 

Askeland (friidrett), Julie Bjerga (sykling), Kristine Moland Leiknes (friidrett), Marie Hodne 

Hørsdal (langrenn) og Regine Langefoss Krüger (kickboksing). 

Satsningsstipend: a` kr. 10 000: Kristoffer Tønnessen (fotball) og Jaran-Matias Vold 

Gundersen (trial) 

 

4.  MEDLEMSSITUASJONEN. 

Pr 31.12.2019 var det 30 ordinære klubber som registrerte 8181medlemskap hvorav 7188 

aktive er fordelt på 37 ulike idrettsgrener og 28 særforbund. I tillegg kommer 10 

bedriftsidrettslag med ca. 350 medlemmer. Grimstad Kung Fu meldte seg ut av NIF, men ville 

fortsette med aktiviteten, mens Grimstad Functional Fitness Klubb ble formelt opptatt i NIF 

innunder særforbundet for Amerikanske idretter 

Aktive under 20 år var 3480. Aktive voksne over 20 år var 3708.  

Det er pt 3 klubber som har godkjente allidrettsgrupper for barn. Express har i tillegg 

allidrettsgruppe for ungdom 12-19 år.  

 

Fordeling på kjønn og alder: 

J   6-12   1024   G    6-12       1007           Sum 2031      nedgang      211                                 

J  13-19    581    G  13-19         697        Sum 1278      nedgang        66   

K 20-25    264   M  20-25  467       Sum   731      nedgang    55 

K o 26      962              M    o 26       2015           Sum 2977      nedgang  111 

Barn 0-6 år                                                           Sum   181      nedgang        60 

Noe av forklaringen på nedgangen fra fjoråret, kan være «rensing» av medlemslister og selve 

idrettsregisteringen. En annen årsak kan være økonomiske barrierer. Av den grunn har 

idrettsrådet opprettet et eget «Idrettsfond» som klubber kan søke på for å hjelpe barn og unge 

som står «utenfor». Vi vet det er mange som kunne tenke seg å være med i et idrettslag. 

 

5. AVSLUTNING. 

Grimstad idrettsråd «innførte» i 2019 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. Vi er imponert over hva mange av Grimstads idrettslag 

har fått til! 

I inneværende år har vi avholdt møter hos AGR,  Jerv, Grimstad Tennisklubb, Imås samt 

årsmøte i  klubbhuset til Lia. Takk til dere alle for at vi har fått anledning til dette. Håper vi 

kan fortsette denne «trenden» – når det igjen blir mulig! 

 

Grimstad idrettsråd setter for øvrig stor pris på det gode samarbeidet vi har innarbeidet med 

Grimstad kommune, både administrasjon og politisk ledelse. Således en ekstra takk til Karin 

Glomsaker. Takk også til Agder idrettskrets for alltid å gi gode råd og bistand når vi trenger 

det. Vi håper på et godt samarbeid med alle parter også kommende periode selv om det ikke 

skulle bli så mange fysiske møter dette året heller. 

 



 

 

 

 

 

    Grimstad, 18. mars 2021 

    

 

  

_____________________     _____________________        ____________________ 

Fred Rune Røed                      Helge Næss Olsen                    Kari E Bratteland  

leder                                        nestleder                                   styremedlem 

 

 

_____________________     _____________________      ____________________ 

Marianne Tønnessen             Morten Tønnevold                  Kåre Strand 

styremedlem             styremedlem                           styremedlem 

 

 

_____________________       ___________________       ____________________ 

Ole Bjørn Lindland              Nils Svanes                           Reni Lukas   

styremedlem                            varamedlem                           varamedlem 

 

 

_________________________ 

Brit Ingebjørg Fossli 

innleid sekretær og protkollfører 


