
PROTOKOLL

FRA STYREMØTE I IDRETTSRÅDET

TIRSDAG 15.12.2020 KL 1630
I IDRETTSRÅDETS LOKALER.

Tilstede:
Tone Thorstensen, styreleder
Margarete Thomas, nestleder
Fredrik Fredriksen, styremedlem
Arne Kjønstad, styremedlem
Sirnon Yates, styremedlem
Laila Dargan Nordi id, styremedlem
Gunnar Engebu. varamedlem
Geir Thorstensen. adm
Kevin Juhi — Thomsen. adm

Forfall: Ingvild Gundersen Littie, styremedlem
Hanna Hovda Kristensen, styremedlem
Anne Lene Hansen, styremedlem
Ragnhild Brunvatne. varamedlem

Saksliste:

Sak 66/20: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE
MØTE 24.11.20.

Vedtak: Innkalling og protokoll godkjent.
Styret ønsker at referatene legges ut på idrettsrådets hjemnieside.

Sak 67/20: SIDEN SIST.

- Oppfølging sist styremøte vedr LAM. Tall vedr Pirates, forfalte
beløp Krs turn og kontingent Gimletroll sjekket opp og ok.

- Søgnebanen: Skal stå ferdig mai 2020. Penger lagt inn i budsjett
209(Ø. Glad)

- Plan for hatkriminalitet og hatefulle ytringer.

- Søknader Bufdir. .Stipend barn fra fattige familier(300’). 2.
Aktivitetsguide(3 90’). 3. Sommerpatruljen(3 50’).

- Forprosjekt OLT Sør. Utvikling av OLT Sør i tilknytting til Girnie.
- Turnhall Karuss. Det er avholdt møter mellom klubbene, JR og

kommunen. Vågsbygd turn og kommunen meget løsningsorienterte.



Ser ut til at Våg fotball kan beholde «Hundetomta», og at Vågsbygd
turn bygger sin hall på parkeringspiassen like nedenfor.

- Toppidrettsstipend. Deles ut i bystyresalen onsdag 16/12.
- Det ser ut til at IR får kr 80 000 i drifistilskudd fra AIKlAgder FK i

2021.(refkonst org sjef AIK)

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Sak 69/20: POLITISKE MØTER/SAKER.

- Se under sak 68/20.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 70/20: LAM DVERGSNES SPORTSKLUBB.

Vedtak: Det er en beklagelig situasjon Dvergsnes sportsklubb har kommet i.
Dessverre har ikke idrettsrådet midler å bidra med til å dekke NIFs
krav, og kan derfor ikke imøtekomme klubbens ønske.
Styret mener NIF bør finne minnelige ordninger for klubber som har
havnet i denne situasjonen.

Sak 71/20: STIFTELSEN SPORTIKUS.

Overføring av midler fra Stiftelsen Sportikus til idrettsrådet etter oppløsning
av stiftelsen.

Vedtak: Midlene som overføres til idrettsrådet i forbindelse med opplosningen av
Sportikus overføres IR som frie midler, og kan disponeres av styret til beste
for klubbene. Midlene merkes i regnskapet som egen avsetning fra Stiftelsemi
Spo rtikus.

Sak 72/20: IDRETTSRÅDET SINKLUDERINGSARBEID.

Geir og Kevin presenterte idrettsrådets inkluderingsarbeid

Vedtak: Styret er veldig tilfreds med det arbeidet som legges ned innen

inkludering, og tar presentasjonen til orientering.
Presentasjonen ettersencles til styret.

Sak 73/20: EVENTUELT

75/20.1. Undersøkelse om økonomiske forhold i barneidretten.
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Vedtak:

Vedtak:

Arne la frem en undersøkelse Fløy har gjennomført innen fotball og håndball
for flere klubber i Kristiansand.

Styret synes undersøkelsen var veldig interessant, og viste forskjeller som
er viktig å se nærmere på. Undersøkelsen vedlegges referatet.

75/20.2. Lønn daIi leder.

Styreleder forhandler med DL etter de direktiver som fremkom i
styremøtet, og fremlegger resultatet for styret.

I etterkant av styremøtet var det juleavslutning på Pieder Ro med god julemat og drikke!
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