
PROTOKOLL

FRA STYREMØTE I IDRETTSRÅDET

TIRSDAG 24.11.2020 KL 1630
I IDRETTSRÅDETS LOKALER.

Tilstede:
Tone Thorstensen. styre leder
Fredrik Fredriksen. styremedlem
Arne Kjonstad. styremedlem
Sirnon Yates, styremedlem
lngvild Gundersen Littie, styremedlem
Laila Dargan Nordlid, styremedlem
Gunnar Engebu, varamedlern
Geir Thorstensen. adm

ForfaLl: Margarete Thornas. nestleder
Anne Lene Hansen. styremedlem
Ragnhild Brunvatne. varamedlern

Saksliste:

Sak 59/20: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE
MØTE 26.10.20.

Vedtak: Innkalling og protokoll godkjent.
Oppdatert oversikt over LAM tikleling utsendes mcd referat fra møtet.

Sak 60/20: SIDEN SIST.

- Aktivitetsguide. 71 nye barn foreløpig i 2020.26 med i IL. 12 med
koder/stotte fra Coop, ytterligere 14 blir fulgt opp.
Har fått ny aktivitetsguide fra Eritrea, Bereketab.
Har fått inn 2 barn med funksjonsnedsettelse. Disse er guidet videre
inn i Åpen hall Agder(paraprosjekt)

- Vigør sin deltakelse på årsmøtet ble uteglemt, og de fikk derfor ikke
LAM midler for sin deltakelse der. Dette får de kompensert ved
neste års tildeling. noe de har akseptert.

- Cultix’a stipend fordelt 6/11. 84 søkere, 66 fikk tildelt stipend i fra
5000 til 30 000 kr.



- Tone og Geir i møte med kulturdirektør, kommunalsjef og
idrettssjef. Diskuterte kommunens budsjett og forholdet
kommune/klubber/JR.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Sak 61/20: POLITISKE M0TERISAKER.

- Betalingssatser. Interpellasjon i bystyret fra Frp vedr at
betalingssatser for leie av idrettsanlegg bør reduseres, og la frem
forslag om at betalingssatsene skulle vurderes på nytt. Saken falt
mot stemmene til Ap/SV/TVP/R/V/MDG.

- Fotballhall 1-lortemo. Kommunen vurderer offentlig/frivillig
samarbeid vedr drift av hallen, og ser også på muligheter vedr
samarbeid på finansiering, Saken utsatt i sist bystyremøte.

Vedtak: Info rmasjonen tas til orientering.

Sak 62/20: KOMMUNEBUDSJETTET 2020.

Innspill overfor politikere og partier, samt kommunens administrasjon.
Hovedfokus har vært plan for skifte av kunstgress, med en betydelig øking av
årlige bevilgninger, samt sikre drift av idrettsrådets inkluderingsarbeid.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 63/20: STORBYPROSJEKTET 2020.

Klubbenes søknader. samt forslag til tildeling var utsendt på forhånd.
Daglig leder deltok ikke i vurdering av Vågsbygd SLK sin søknad.

Vedtak: 1. Styret opprettholder et maks antall p to hjelpetrenere pr klubb.
2. Forslag til tildeling vedtas med de endringer som freinkom i møtet.

Detaljer vedr Pirates, Gimletroll og Kristiansand kunstlopklubb
sjekkes for utbetaling.

3. Det undersokes vedr lovlighet av å kreve navn på medlemmer med
ubetalte regninger for neste års søknad

Sak 64/20: TURNHALL KARUSS.

Geir og Ingvild informerte vedrørende Vågsbygd turnfi)rening sine planer om å
etablere midlertidig turnhall på Karuss, og problemet som har oppstått ved at
VÅG fotballklubb også har planer for hall på samme tomt. Vågsbygd
turnforening sitter på en opsjon på tomta. Det arbeides med å finne alternative
tomter på Karussområdet slik at begge klubbene kan fl. realisert sine planer.



Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering, uten å ta stilling til saken i denne
omgang.

Sak 65/20: EVENTUELT

Regneark med oversikt over tildelte LAM midler sendes ut med referatet.

Minner om at det i etterkant av neste styremøte 15R2 blir juleavslutning på Pieder Ro.
Vennligst meld forfall dersom du ikke kan stille.

Kisti-Ô2O

Geir Thorstensen, ref

‘ sett:_____________

______ _____

Tone Thorstensen Margarete Thomas Fredi Frediksen
styreleder medlem med1n

_______

sett:______ L

Arne Kjønstad Anne Lene Hansen Laila D. Nordlid
medlem medlem medlem

Simon Yates Ingvild G. Little Harma H. Kristensen
medlem medlem

sett:__________ ti
Ragnhild Brunvatne Gunnar Enbu
varamedlem Varamedlem
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