Idrettskretsting
Arendal, 5. september 2020
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Praktiske opplysninger
1. Idrettskretstinget avholdes på Choice Hotel Tyholmen, Arendal. Vertskap
Arendal Kommune
2. Årsmøtedokumenter blir trykket opp og kan hentes før oppstart samme
dag. De ligger tilgjengelig på idrettskretsens hjemmeside fra 5. august.
www.idrettsforbundet/agder
3. Tinget starter kl 11:00, og det er registrering/godkjenning av delegatene
fra kl 10:30.
4. Alle påmeldte delegater skal ha sendt inn gyldig fullmakt sammen med
påmelding. Dersom ikke det er gjort, må godkjent fullmakt leveres ved
registrering (signert av leder).
5. Godkjente delegater får utlevert nummerseddel som skal brukes ved
avstemminger og ved innlegg.
6. Ca kl 12:30 serveres lunsj.
7. Det tas sikte på å avslutte senest kl 17:00, men tidsbruken på de ulike
sakene kan føre til at dette tidspunktet kan endres
8. Underveis får vi et faglig innslag av medlem i Idrettsstyret i NIF Emilie
Zachariassen

2

Saksliste
1.

Åpning.

2.

Godkjenning av frammøtte representanter.

3.

Godkjenning av den oppsatte forretningsorden og sakliste.

4.

Valg av dirigenter, sekretærer samt 2 personer til å underskrive
protokollen.

5.

Årsberetning 2019

6.

Regnskap 2019.
Informasjon fra Olympiatoppen Sør
Foredrag av Emilie Zakariassen Hansen, medlem av Idrettsstyret i NIF
Utdeling av Hederspris med diplom
Lunsj

7.

Strategiplan periode 2020-2022

8.

Langtidsbudsjett 2020-2022

9.

Innkomne forslag.

10.

Ansettelse av revisor.

11.

Valg.

12.

Bestemme sted for neste Idrettskretsting.

13.

Avslutning.
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Saker til behandling

Sak 1:

Åpning.
Åpning v/leder av Agder idrettskrets.
Velkomst- og hilsningstaler av fylkesordføreren og ordfører

Sak 2:

Godkjenning av de frammøtte representantene.
Liste over fullmakter kontrollert av idrettskretsstyret. Innstilles til godkjenning.

Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og
forretningsorden.
1.

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer.

2.

Representantene forlanger ordet ved fremvisning av sine nummerskilt. Ingen
representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 minutter første gang, og 3
minutter ved senere innlegg. Dirigentene kan, hvis de finner det påkrevd, stille forslag
om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede taler. Til forretningsorden gis
ikke ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt til hver sak.

3.

Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med organisasjonens og
representantens navn.

4.

Alle vedtak, unntatt lovendringer, hvis intet annet er bestemt, avgjøres med
alminnelig flertall.

5.

Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall stemmer for og imot.

6.

Stemmeberettigede representanter må være til stede under hele tinget. Dersom en
representant må forlate tinget, skal nummerskiltet leveres sekretærene som fører
liste over de tilstedeværende representantene.
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Sak 4: Valg av dirigent, sekretærer samt 2 personer til å
underskrive protokollen.
Det velges;
1 dirigent
2 sekretærer
2 personer til å underskrive protokollen
Tellekorps på 4 personer
Redaksjonskomité etter behov
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Sak 5:

Idrettskretsstyrets beretning for 2019.

Beretning for Agder idrettskrets 2019

«Idrettsglede for alle»

Organisasjon/Administrasjon
Idrettskretsstyret:
Leder:
Jon Rolf Næss, Bykle
Nestleder:
Marianne Kolbeinsvik, Kristiansand
Styremedlem: Marte Bentzen Fossestøl, Arendal
Styremedlem: Siri Marie Gundersen, Arendal
Styremedlem: Ragnar Wivestad, Kristiansand
Styremedlem: Håkon Nipe, Risør
Styremedlem: Kirsten Borge, Arendal
Styremedlem: Arnt Abrahamsen, Farsund
Styremedlem: Knut Andreas Aas, Kristiansand
Styremedlem: Stein Bø-Mørland, Grimstad. Ansattes representant
1. varamedlem: Kristine Homdrom Emanuelsen, Kristiansand
2. varamedlem: Nina Sunnaas, Kristiansand
3. varamedlem: Per Ivar Bristøl, Kristiansand. Ansattes representant
Kontrollkomité:
Leder:
Medlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Birger Eggen
Unni Blesvik
Harry Svendsen
Hilde N. Furuborg
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Valgkomité:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

John Stensland
Aslak Heim-Pedersen
Margrethe Noraas
Lars Ravnåsen

Styrets arbeid
Tidlig i 2018 ble det besluttet at idrettskretsene i Aust-Agder og Vest-Agder skulle fusjonere med
virkning fra 1.1.2019. Begrunnelsen for at man ønsket dette et år før fylkessammenslåingen, var
bemanningssituasjon i ledelsen. Det ble etablert et interimsstyre bestående av tre styremedlemmer
fra hver krets + en ansatt fra hver administrasjon. Organisasjonssjef fra A-Agder var sekretær.
Interimsstyret var svært samstemte i arbeidet, og sammenslutningen gikk smertefritt.
Nytt permanent styre ble valgt på konstituerende idrettskretstinget 1. desember 2018. Styret har
bestått av medlemmer med god og variert kompetanse, god aldersspredning og bra geografisk
fordeling.
Agder Idrettskrets har i perioden 1.1.2019 - 21.04.2020 avviklet i alt 14 styremøter, 1 styreseminar,
og behandlet 121 saker. Flere av møtene har vært avholdt i sammenheng med besøk hos ulike
klubber i fylket, ellers på Idrettens Hus i Kristiansand eller Arendal. Styrende for kretsens arbeid i
perioden har vært den vedtatte strategiplanen som ble vedtatt på Idrettskretstinget i Sørlandsparken
1. desember 2018. Denne planen ble utarbeidet på grunnlag av Idrettspolitisk Dokument (IPD)
2015-2019 og 4 ulike utviklingsplaner fra NIF. Man har hatt en konkret handlingsplan på detaljnivå
som har vært et godt hjelpemiddel for både administrasjonen og styret. De aller fleste målene som
ble satt, er oppnådd, noe styret er meget tilfreds med.

Organisasjon
Ved forrige Idrettskretsting i 2018, var 469 idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité gjennom Agder Idrettskrets. I tillegg kommer bedriftsidrettslagene på 299.
Totalt antall var 768.

Utvikling i antall klubber:
Per 31/12 2019 er 454 lag tilsluttet Agder idrettskrets. Dette er likt med forrige årsskifte. I tillegg
kommer 299 bedriftsidrettslag, 19 færre enn 31.12 2017.
Nedenfor en utvikling i medlemstall/antall klubber (eksl bedrift) fra 2010 (92106/442) og fram til i dag
(102157/454) vist ved følgende figur:
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Medlemstall
Ved forrige ting var det samlede medlemstall i begge kretsene 103 080. Per 31/12 2019 er
medlemstallet 102 159. I tillegg kommer medlemstallet i bedriftsidretten som har gått ned fra 18811
til 11 526. Bedriftsidretten sliter med riktig registrering av medlemmene, og jobber med ny løsning
for de aktives tilknytning til aktivitetene

Medlemstall pr 31.12.2019 fordelt på kjønn og alder
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Kvinneandel
Andelen kvinner blant medlemmene i Agders idrettslag er pr 31.12.2019 41,6%. Kvinneandelen er
spesielt lav blant de voksne medlemmene. Se figur over.

Kvinneandel og antall kvinnelige medlemmer over tid

Regioner/Særkretser
I Agder Idrettskrets er det per 1/1- 2019 totalt 27 særidretter organisert med 33 særkretser/regioner.
Noen har fortsatt krets i begge de to gamle Agderfylkene.
Av særidrettene er 14 felleskretser med idrettslag i flere fylker.
Oversikt over særkretsene/regionene m/lagsantall i Aust-Agder:
Agder Bowlingkrets
Agder og Rogaland Skikrets
Agder Skiskytterkrets
Aust-Agder Rytterkrets
Vest-Agder Rytterkrets
Agder Bedriftsidrettskrets
Aust-Agder Friidrettskrets
Vest-Agder Friidrettskrets
Agder Gymnastikk- og Turnkrets
Agder Orienteringskrets
Aust-Agder Seilkrets
Vest-Agder Seilkrets
Aust-Agder Skytterkrets
Vest-Agder Skytterkrets
Agder Svømmekrets
Badmintonkretsen Sør
Bueskytterregion Sør-Vest
Judoregion Sør
NBBF Region Sør (Basketball)
Norges Bordtennisforbund Region Sør
Norges Danseforbund region vest
NCF Region Sør
Agder Fotballkrets

5 lag
53 lag
12 lag
10 lag
14 lag
299 lag
27 lag
26 lag
20 lag
27 lag
7 lag
7 lag
10 lag
17 lag
21 lag
12 lag
5 lag
4 lag
9 lag
4 lag
4 lag
27 lag
76 lag
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NHF Region SørVest
NVBF Region Sydvest
Styrkeløftregion SørVest
SørVest Bandyregion
Telemark- og Aust-Agder Skøytekrets
Tennisregion Sør
Øvrige roklubber
Rogaland og Agder Vektløfterkrets
Vest-Agder dykkerkrets
Vest-Agder kajakkrets

62 lag
25 lag
4 lag
19lag
2 lag
8 lag
2 lag
4 lag
6 lag
5 lag

Representasjon
Styret og administrasjon har i perioden hatt mange representasjonsoppgaver, særkretsting
og årsmøter i idrettsrådene, representasjon på årsmøter og styremøter i lag, jubileer og
fellesmøter med andre organisasjoner.
Styrets representasjonsoppgaver er gode kontaktpunkter med underliggende ledd, og er
derfor en viktig oppgave. Man har fordelt disse oppgavene mellom styremedlemmene.
Møter med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, særforbund og
andre idrettskretser
Idrettskretsen har utover representasjon i eget fylke vært representert på samlinger, møter,
ledermøter og konferanser som NIF har avviklet, eller som er avviklet som felles samlinger mellom
alle idrettskretsene. Styremedlemmene har som tidligere hatt mulighet til å delta på slike møter og
samlinger. I perioden har det vært flere møtepunkter mellom idrettskretser og særforbund, noe som
vi opplever har hatt en positiv virkning på samarbeid med og holdning til hverandre. AIK deltok med
7 delegater på Idrettstinget i mai 2019

Administrasjon
Idrettens Hus på Myra huser flg organisasjoner: Administrasjon for idrettskretsen,
Bedriftsidrettskretsen og Skikretsen. I Idrettens Hus i Kristiansand deler vi kontorer med Norges
Håndballforbund region Sørvest, Norges Volleyballforbund region sør, Agder Bedriftsidrettskrets,
Kristiansand idrettsråd, Kristiansand Cycleklubb, Aust-Agder friidrettskrets og Vest-Agder
friidrettskrets,
Pr. 1. januar 2020 har følgende personer sine kontorsteder ved Idrettens Hus, Sør Amfi, Myra og
Henrik Wergelandsgate 4, Kristiansand:

Idrettskretsens ansatte:
Svein Lien,
Synnøve L. Solheim,
Per Ivar Bristøl,
Åse Karin Wigemyr,
Anne Lise Lassen,
Ann Kristin Bruce,
Karoline Storbukås,
Stein Bø-Mørland,
Karete Johansen,

Organisasjonssjef
Administrasjonskonsulent
Rådgiver
Idrettsfaglig rådgiver
Idrettsfaglig rådgiver
konsulent
kons. paraidrett 50 % og prosj.medarbeider 50 %
Idrettsfaglig rådgiver
Prosjektleder
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100 %
100 %
100%
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Nina Thorsdahl,
Marianne Kjølner,
Stian Omdalsmoan,
Mariann Dalene,
Sølvi Meinseth,
Laila Lauvdal,
Totalt ca 11,3 årsverk p.t

Prosjektansvarlig
Prosjektmedarbeider
Prosjektmedarbeider
Regnskapsmedarbeider
Regnskapsmedarbeider
Regnskapsmedarbeider

Timeansatt

100 %
40 %
25 %
40 %
30 %
40 %

ØIF har flyttet ned en etasje i Sparebanken Sør Amfi Arendal og har avsluttet leieavtalen med AIK,
men er fortsatt en del av det daglige idrettsmiljøet i anlegget.

Idrettens Hus Arendal og Kristiansand
Kontorene våre i Kristiansand og Arendal er veldig ulike. Lokalene i Kristiansand har beliggenhet i
et forretningsbygg i sentrum. Idrettens Hus i Kristiansand eies av Agder Idrettskrets, mens lokalene i
Arendal leies av Arendal Kommune KF. Alle kontorer vi ikke selv disponerer har vært utleid til
særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag hele året. Arbeidsmiljøet internt i organisasjonen er bra,
selv om kulturene i de to lokalitetene har vært ulike. Våre møterom har blitt flittig benyttet, også av
særidretter og idrettslag som ikke leier kontorer av oss. Møterommene fremstår, som resten av
idrettens hus innvendig, i meget god forfatning, både i Kristiansand og Arendal. Våren 2020 står
eiendommen vi er en del av i Kristiansand foran en omfattende rehabilitering med skifte av fasade.
Det er på høy tid siden bygget utvendig fremstår som lite attraktivt utvendig. Mange av flisene på
utsiden har løsnet, sannsynligvis som et resultat av storbrannen på andre siden av gata for noen år
siden.

Idrettsadministrativ service
Idrettskretsen vår har, som ett av kun tre i landet, tilbud om regnskapstjenester for våre
organisasjonsledd tilknyttet Aust-Agder. Pr 1. januar 2020 har vi over 40 klubber, særkretser og
regioner som kunder. Et mer komplisert regelverk, vår kompetanse på idrettsregnskap pluss lav
kostnad er de viktigste årsakene til en stadig vekst i kundetallet. Kundene er svært tilfreds med
tilbudet, og vi har kapasitet til enda flere. I 2019 ble det byttet regnskapssystem i NIF sentralt, noe
som også AIK ble involvert i. Dette sammen med endring i ansattesituasjonen, gjorde at det
økonomiske resultatet i denne avdelingen ble negativt. Starten på 2020 ser bedre ut, og vi har
kontroll på både økonomi og drift for øvrig.

Idrettsfaglig aktivitetsutvikling
I perioden har det vært arbeidet spesielt med følgende områder;
•
•
•
•
•
•
•

Klubbutviklingsprosesser, primært i fleridrettslagene
Dialogmøter barneidrett, hvor Agder IK er først ut i landet med slike samlinger!
Kurs i praktisk styrearbeid
Idrettens medlemssystem og utstrakt kursvirksomhet i KlubbAdmin
Kompetanseheving gjennom kurstilbud som aktivitetslederkurs og lederkurs for ungdom,
økonomistyring og regnskap, barneidrettskurs, idrettsanlegg m.m.
Bedre klubb del 1, et enkelt elektronisk verktøy hvor klubben selv
Idrettsrådsutvikling
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Bilde fra Idrettsleiren på Hove

Foto: Stein Bø-Mørland

Barneidrett
Barneidrett defineres som idrettstilbud for barn til og med 12 år,
dvs uansett hvilken idrett det gjelder. «Arbeidsfordelingen/ansvarsfordelingen» mellom Særforbund
(f.eks håndball-, snowboard- og fotballforbundet osv) og Idrettskretsene, er at den aktivitetsrettede
delen av den enkelte særforbunds idrett er deres ansvar, mens Idrettskretsen har ansvar for å sørge
for at Idrettslagene, primært fleridrettslagene, følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om
barneidrett, gir kompetanse på barns utvikling, samt øke kompetansen på trening av
basisferdigheter gjennom ulike lekalternativer.
Allidrettsgruppe – det som vi tidligere har kalt Idrettsskole.
Allidrett er et tilbud for barn primært fra 6 - 12 år, hvor poenget er å bli introdusert for flere idretter,
og/eller ha et opplegg som har som mål å styrke barns generelle basisferdigheter gjennom ulike
lekalternativer. Tilbudet er hovedsakelig organisert i fleridrettslagene. Mange Idrettslag har også
Allidrettsgrupper i årsklassene fra 5 år og yngre. Det er fra sentralt hold ikke en ønsket utvikling å
starte for tidlig med organisert idrett, ei heller med for tidlig spesialisering i en enkelt idrett.
Imidlertid melder Idrettslag om «press» fra foreldre om forventninger til organisert treningstilbud for
stadig yngre barn. Dette er en problemstilling Idrettskretsen ønsker fortsatt å sette fokus på.
Dette gjøres bl.a gjennom å sørge for at allidrettstilbudet er best mulig for aldersgruppen fra
skolestart til og med 12 år, gjennom kurs, foredrag og dialogmøter med Idrettslagene.
Faktatall Allidrett – hentet fra samordna rapportering for 2018:
64 godkjente Allidrettsgrupper

2018
2017
2016
2015

0-5
316
418
463
507

6-8
785
968
769
917

9-10
389
349
226
254

Jenter
11-12 13-16 17-19 Sum
246 175
62 1973
309 117
59 2220
126
81
46 1711
128
93
52 1951

2018
2017
2016
2015

Dialogmøter barneidrettsansvarlige.
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0-5
308
401
537
536

6-8
879
854
743
932

9-10
387
290
227
279

Gutter
11-12 13-16 17-19 Sum
187 167
39 1967
150 150
33 1878
157 110
23 1797
142 110
46 2045

Alle Idrettslag som har tilbud for barn til og med 12 år, må etter Idrettens lovnorm opprette en
person som har ansvar for å påse at Idrettslaget forholder seg til Idrettens barnerettigheter og
bestemmelser om barneidrett. Denne personen «kalles» barneidrettsansvarlig.
Idrettskretsens oppgave er å sørge for at disse «personene» har kompetanse nok til å kunne utføre
oppgaven. Idrettskretsen har hovedansvaret for fleridrettslag, men våre tiltak er åpne også for
særidrettslag.
Økt kompetanse gis gjennom dialogmøter vi arrangerer hvert år rundt over hele fylket, 6 stk i 2019.
Her går man gjennom hvilke verdier norsk idrett bygger på, kunnskap om barns utvikling, samt
erfaringsutveksling.

Kurs/tiltak.
Idrettskretsen arrangerer også ulike type kurs, temakvelder/møter, klubbesøk og foredrag
240 deltakere fra Idrettslag har til sammen deltatt i vårt tilbud i 2019.
Aktivitetslederkurs barneidrett
Modulkurs – aktivtetstips
Økonomi som barrierer
Foredrag – barns utvikling, mestring og motivasjon i barneidretten
I tillegg har Idrettskretsen et samarbeid med Idrettslinjer Videregående skoler, ang. elevers mulighet
for å bli utdannet Aktivitetsledere Barneidrett. Dette gjøres gjennom den generelle undervisningen
elevene har, pluss gjennomføring av 2 stk. e-læringsmoduler.
136 elever, fordelt på 4 skoler har gjennomført.

Ungdom
Agder idrettskrets har som foregående tingperiode jobbet målrettet med «ungdomsløftet».
Ungdomsløftet er Norges idrettsforbunds 10-årige satsing frem mot 2022. Målet er at ungdommer
mellom 13 og 19 år skal være med lengst mulig som aktive, men også ta på seg andre roller. Som
ledere, styremedlemmer og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.
Idrett for alle, lengst mulig er et av målene vi alltid jobber mot. I denne perioden har vi startet et
arbeid med å kartlegge hvordan det står til med ungdomsidretten ute i idrettslagene. Finnes det
tilbud til alle? Hva er utfordringene?
Faktatall Allidrett – hentet fra samordna rapportering for 2018: 64 godkjente Allidrettsgrupper
Tallene viser at det er færre allidrettstilbud etter hvert som man blir eldre. Dette har vi lyst å endre
på. Det finnes gode eksempler på grupper med allidrett for ungdom i Agder og disse vil vi gjerne
følge
opp og
løfte
frem
som
gode
eksempler til etterfølgelse. Høsten 2019 besøkte vi
Just IL og gav ungdommene en litt annerledes og utfordrende treningsøkt. Vi ønsker å fortsette med
dette videre i 2020 i håp om å inspirere andre til å skape gode allidrettstilbud i eget idrettslag. Vi
oppfordrer idrettslag til å benytte seg av ressursene som finnes i eget idrettslag. Ungdom vet best
hva ungdom ønsker og har de beste forutsetningene for å engasjere andre i sitt nærmiljø.
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Vi opplever et behov for informasjon om ungdomsidrett. Hva er mulighetene i vårt idrettslag? Og
Hva er mulighetene for den enkelte ungdom hvis han/hun ikke lenger ønsker å delta i det ordinære
tilbudet? I dette opplysningsarbeidet har administrasjon og ungdomsutvalg samarbeidet om å
besøke Klubber/idrettslag, samt besøke VGS med idrettslinjer. På videregående har det blitt
undervist i idrettens organisering, ungdomsidrett og verdiarbeid.
I arbeidet med å utdanne unge ledere er det lederkurs for ungdom som er den største
rekrutteringsarenaen. Vi gjennomførte del 2 i 2019 (del 1 i 2018) og setter opp nytt kurs høsten
2020. Lederkurset er også en fin mulighet til å rekruttere medlemmer til ungdomsutvalget. Både
lederkurs og ungdomsutvalget er arenaer for ungdom som er interessert i den organisatoriske delen
av idretten. Idrettskretsens mål er å rekruttere unge ledere som vil føre Agderidretten inn i
fremtiden. Idrettskretsen har også flere andre arenaer hvor ungdom kan få erfaring som både
instruktører og ledere (Idrettsleiren, Hovdenleiren, Aktiv365).
Ungdomsutvalget har hatt jevnlige møter, vært på klubb-besøk og deltatt på landsmøte for
ungdomsutvalg, samt idrettsgallaen på Hamar.
Prosjektet «Ung og lovende» er inne i sitt siste prosjektår. Det tette samarbeidet vi har hatt med
fylkeskommunen har vist oss at det finnes mange fellesnevnere for unge ledere på tvers av
organisasjoner, lag og foreninger. Vi har i høst opplevd store utfordringer med å nå ut til ungdom.
Mer om erfaringer fra prosjektet vil dokumenteres i egen rapport som kommer i mai 2020.
Økonomi som barriere
Mange barn og unge lever i familier som ikke har råd til å delta i idrettsaktiviteter, selv om
kostnadsnivået er lavt. Barn og unge i familier med lav sosioøkonomisk status deltar mindre enn
halvparten så mye i idrett som barn og unge i familier med høy sosioøkonomisk status (Ungdata
rapport 2018). Den mest utsatte gruppen er barn og unge under 18 år som vokser opp i familier
med vedvarende lavinntekt.
Idrettskretsen har i denne perioden hatt et økt fokus på arbeidet med å redusere økonomi som
barriere for deltakelse i idretten. Idretten har sammen med resten av det frivillige Norge utarbeidet
verktøyet ALLE MED. Verktøyet skal bidra til økt bevissthet på utfordringer og løsninger knyttet til
økonomi som barriere. Idrettskretsen utfordret to idrettsråd til å gjennomføre en ALLE MED-dugnad.
Grimstad idrettsråd tok utfordringen og har jobbet veldig bra! De har gjennomført to formelle møter
med bistand fra idrettskretsens veileder. Ett mindre innledende møte og ett større med flere
representanter. Disse møtene har inkludert representanter fra ulike idrettslag, andre frivillige
organisasjoner, frivillighetssentralen, BUA, ordfører, rådmann, ledere fra kultur og oppvekst og
representanter fra de fleste politiske partiene. Et konkret resultat fra møtene, var at kommunestyret
innvilget 100.000 til kjøp av tilgang til «Tilskuddsportalen» og gir alle frivillige foreninger et
opplæringskurs. Grimstad idrettsråd jobber videre med utfordringene knyttet til økonomi som
barriere i 2020, og vi håper de kan være et eksempel til etterfølgelse.
Gjennom Fritidserklæringen har myndighetene forpliktet seg til å ta ansvar for at alle barn kan delta i
idretts-/fritidsaktivtet. Som en del av denne forpliktelsen er det etablert to pilotprosjekter knyttet til
utarbeidelse av et Fritidskort (Arendal og Vadsø). Norges idrettsforbund er positive til et nasjonalt
Fritidskort og følger pilotprosjektet i Arendal tett gjennom idrettskretsen. Idrettskretsen har jevnlige
møter med Arendal idrettsråd og NIF sentralt. Samt en jevnlig dialog med prosjektledelsen for
Fritidskortet. Arendal har fått mye oppmerksomhet nasjonalt rundt sitt forslag til om et fritidskort
pluss (behovsprøvd ordning) som skal sørge for at de som fortsatt ikke har råd til å delta skal bli
inkludert. Vi følger spent med videre når 15 nye pilotkommuner får tildelt midler til fritidskortordning.
Idrettskretsen har deltatt på inkluderingskonferansen i regi av Kristiansand idrettsråd under
arrangementet «En by for alle». Her informerte vi om verktøyet ALLE MED. Vi har også deltatt på
den nasjonale inkluderingskonferansen, samt workshops med verktøyet ALLE MED.
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Seksuell trakassering og overgrep
Agder idrettskrets har i denne perioden hatt egen administrativ ressurs innenfor arbeidet med
seksuell trakassering og overgrep. Arbeidet inkluderer både bistand med forebygging, samt bistand
til idrettslag og enkeltpersoner i håndtering av enkeltsaker. Vi har i denne perioden hatt 3 alvorlige
henvendelser med oppfølging, samt en del henvendelser i forhold til forebygging og rådgiving. Det
har vært en tydelig økning i antall henvendelser, noe vi opplever som positivt. Det kommer ikke flere
henvendelser fordi det har skjedd mer, men fordi flere er komfortable med å gi beskjed!
Idrettsforbundets fokus på og åpenhet rundt seksuell trakassering og overgrep håper vi på sikt vil
skape færre henvendelser og færre saker i idretten.

Kompetanseutvikling
Norges Idrettsforbund har de siste årene vært gjennom en større moderniserings- og
digitaliseringsprosess. Mange kurs har blitt revidert og tilrettelagt for mer moderne hjelpemidler som
Skype/Teams, e-læringskurs m.m. Dette gjør at en kan sitte «hjemme» og oppnå god
kompetanseheving når det passer en selv. Fokuset er helhetlig klubbutvikling, noe som betyr at vi
lytter til klubben og tilpasser vår hjelp ut ifra klubbens ståsted. Vi har dyktige
klubbveiledere/kurslærere som bistår klubbene med nødvendig kompetanse og utvikling.

Antall tiltak
Antall deltakere

2016
173
2703

2017
190
3015

2018
153
2792

2019
103
1907

I 2018 og 2019 har antall tiltak vært færre enn tidligere. Dette skyldes at sammenslåingsprosessen
til ett Agder tok mye tid, samt at vi i denne perioden har hatt en del sykmeldinger. Ulike rutiner for
rapportering i Aust- og Vest slår også ut i oversikten. For 2020-21 har vi ambisjoner om å øke
aktiviteten gjennom tettere kontakt med klubbene, og vi vil i 2020 ha særlig fokus på følgende;
Telefonkontakt med alle fleridrettslagene, klubbesøk, kurs i praktisk styrearbeid samt å få flere
klubber til å gjennomføre en klubbutviklingsprosess for å gjøre klubbene sterkere og bedre rustet til
å møte fremtidens utfordringer. Dialogmøter barneidrett står sentralt i satsingen for perioden. På
disse samlingene møter vi barneidrettsansvarlige fra ulike klubber og idretter til informasjon og
diskusjon om barneidrett. Dette er vi foreløpig alene om å gjøre i landet.

Idrettsrådene
I 2019 var det 30 kommuner i Agder. Alle hadde et idrettsråd. I noen av de minste er det det største
idrettslaget som fungerer som idrettsråd, i samråd med de minste idrettslagene. Agder Idrettskrets
har prioritert å møte på alle idrettsråds årsmøter vi har blitt invitert til. I løpet av året har vi deltatt på
30 ordinære-, ekstraordinære- og konstituerende årsmøter. I Vest-Agder er det 8 kommuner som
har slått seg sammen til 3. Idrettsrådene i Lyngdal og Audnedal slo seg sammen i mars 2019 mens
idrettsrådene i Mandal, Lindesnes og Marnardal slo seg sammen på høsten. De nye kommunene
heter henholdsvis Lyngdal og Lindesnes. Idrettsrådene i Kristiansand, Søgne og Songdalen er i
prosess med sammenslåingen. Nye Kristiansand idrettsråd slår seg sammen formelt 31. mars 2020.
Agder Idrettskrets har deltatt i prosessen med alle sammenslåingene. Agder Idrettskrets har deltatt
på den nasjonale idrettsrådskonferansen og har selv arrangert en konferanse for idrettsrådene i
Agder med ca 30 deltakere. Idrettskretsen anser samarbeidet med idrettsrådene som godt.
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Lokale Aktivitetsmidler
Idrettsrådene i Agder fordelte kr. 22.908.645 i Lokale Aktivitetsmidler (LAM) i 2019. Alle
idrettsrådene fordelte innen fristen, men etter idrettskretsens mening skjedde fordelingen for sent på
høsten for mange av dem. Det er viktig at fordelingen foretas så raskt som mulig. Pengene kommer
ikke til nytte for idrettslagene før de har dem på konto. Enkelte idrettsråd ba idrettskretsen hjelpe
dem med jobben etter retningslinjene fra KUD og NIF. Idrettskretsen har kontrollfunksjon i forhold til
fordelingen og påse at alt går riktig for seg. Fra 2020 vil denne kontrollfunksjonen bli utvidet og mer
lik for alle idrettskretser.

Lov- og organisasjonssaker
En av idrettskretsens lovpålagte oppgaver er å bistå klubber og idrettsråd i lovsaker. Vi har et mål
om at alle spørsmål skal være besvart innen 2 dager. Målet betraktes som oppfylt. Vi har ikke
eksakte tall på hvor mange saker som er behandlet i løpet av perioden, men et forsiktig anslag er
500-600 saker. Mange av sakene er enkle å kunne besvare men det kommer også inn saker som er
mer krevende. Da er det godt å kunne henvende seg til NIFs jurister for råd og veiledning. I løpet av
2019 ble det opprettet et nasjonalt team for lov og organisasjonssaker. Agder IK deltar i dette
teamet. Målet er å kunne yte bedre hjelp til hele organisasjonen samt å sikre at man får en mer lik
behandling av like saker uavhengig av hvor i landet man er.

Konfliktsaker
Idrettskretsen prøver å bistå i saker hvor idrettslag henvender seg for hjelp til å løse konflikter. Ofte
er slike saker veldig ressurskrevende både for de impliserte parter og for idrettskretsen. Det er saker
som ofte tar mye tid og kan være vanskelige å finne fakta i. Som regel opplever vi at det er minst to
ulike virkelighets oppfatninger og frontene kan være steile på begge sider. Idrettskretsen møter alltid
med minst to personer på møter i disse sakene. Som regel løses sakene ved et separat møte med
hver av partene før vi har et siste møte med alle samlet.
Perioden har heldigvis vært forholdsvis rolig på dette feltet. De sakene vi har fått inn er alle forsøkt
løst gjennom megling eller ved bruk av regelverket.

Olympiatoppen Sør
Olympiatoppen Sør (OLT Sør) ble etablert i juni 2015 og har i løpet av disse årene bygget opp et
kraftsenter for toppidrett i Agder, både lokalitets- og utstyrsmessig og personalmessig. Dette for i
første omgang å kunne støtte unge utøvere i sin jobb med å nå toppen uten at de trenger å flytte fra
sitt hjemmemiljø. Senteret har etablert kontorer, testutstyr, møterom osv av høy kvalitet. Deler av
utstyret disponeres sammen med Universitetet i Agder, og OLT Sør benytter seg av den gode
kompetansen som finnes i UiA.
Finansieringen av opprettelsen og driften av OLT Sør kommer fra NIF, fylkeskommunene,
Kristiansand kommune og stiftelsen Cultiva. Begge idrettskretsene var sentrale i å fremskaffe den
økte finansieringen fra fylkeskommunene som skulle til for å få etableringen på plass.
Org.sjefen sitter i ressursgruppen for OLT Sør, og denne gruppen møtes årlig. Idrettskretsen vil
sørge for at det er et tett samarbeid mellom kretsen og OLT Sør.
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Paraidrett (idrett for funksjonshemmede).

Klubber som gir tilbud:
Hvert år registrerer nye klubber at de har aktive medlemmer med en eller annen
funksjonsnedsettelse. Da idrettsregistreringen i 2017 og 2018 fremdeles ble skilt mellom Aust- og
Vest blir det her notert pr krets.
Aust-Agder:
2017: 30 klubber med 230 aktive i 32 ulike idretter (økning fra 216 aktive i 2016)
2018: 22 klubber med 219 aktive i 27 ulike idretter (8 tidligere klubber registrerte ingen aktive)
Vest-Agder:
2017: 44 klubber med 284 aktive i 24 ulike idretter (økning fra 256 aktive i 2016)
2018: 53 klubber med 328 aktive i 27 ulike idretter (registrert aktive i 6 nye idretter)
Totalt på Agder er det aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i 40 ulike idrettsgrener.
Fremdeles sliter vi med registreringssystemet ift funksjonshemmede og aktive. Flere klubber (bla.
Helseportslag) har mange aktive, men da aktiviteten/klubben ikke er innmeldt i særforbund, får man
ikke registrert de aktive. Andre klubber har såkalt «allidrettsgrupper» for funksjonshemmede. De får
heller ikke registrert aktive, mens andre «glemmer» å registrere denne målgruppen. Derav vet vi at
det er mange flere som er i ukentlig aktivitet.
Det har i perioden vært et nært samarbeid med OLT Sør. 15. september 2018 ble den første
ParaUng samlingen gjennomført i Kristiansand, med 11 unge talenter. Utøverne er fulgt opp på en
utmerket måte av OLT Sør med månedlige lørdagssamlinger på Spicheren, og flere av dem får nå
gode treningstilbud i klubb. 3 klubber ble i 2019 tildelt stimuleringsmidler for å utvikle tilbudet sitt til
noen av disse utøverne; Kristiansand Badmintonklubb og Kristiansand Roklubb.
Også Bygland Luftsportsklubb ble tildelt midler ifm paragliding for rullestolbrukere. Fagkonsulenten
har som oppgave å bistå klubber og enkeltpersoner som har eller ønsker et tilbud. Hun var bla.
involvert i den første «kom og prøv» dagen i roing i regi Kristiansand Roklubb i 2019. De har nå 3
utøvere.
Det ble ellers avholdt 4 åpne dager i Wakeboard og El-innebandy i hhv Kristiansand, Grimstad og
Arendal. Flere familier med sterkt funksjonshemmede barn bla. fikk prøve ledsagerstyrt elinnebandy. Noen har i ettertid meldt seg inn i Arendal Innebandyklubb og el-innebandygruppa som
trener i Sparebanken Sør Amfi Arendal
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Det har vært et meget godt samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral også i denne perioden. Det
har vært arrangert aktivitetsdager både i vinteraktiviteter og sykling.
• Kristiansand Cykleklubb var initiativtaker til en egen «parasyklingkonkurranse» da «Tour of
Norway» kom til Kristiansand 30. Mai 2019. De åpner nå for en egen klasse ifm «Hovden
Tour» til sommeren i 2020, samt tilbyr ukentlig treninger.
• Bjaavann Golfklubb avholdt et eget «Paragolfseminar» 2. september-19, hvor Agder
idrettskrets var representert.
• Fagkonsulenten har i flere år bistått bla Lionsklubbene i Aust-Agder ifm med sommerlekene i
friidrett på Kringla i Froland og LionsLekene på ski på Vegårshei.
• Sommerlekene i Froland hadde i 2019 rekorddeltakelse med over 60 deltakere med
utviklingshemning.
• Listerregionen har også sine idrettsleker for utviklingshemmede i hhv Farsund (sommer) og
Flekkefjord (høst) hvor lokale idrettslag står for de ulike idrettene. Potensialet ligger der, og
mange klubber på Agder gjør sitt ytterste for å gi de som ønsker det gode tilbud. Et utmerket
eksempel på det er Søgne og Mandal Basketklubb og deres rullestolbasketlag. De ble også
nominert i klassen «årets parautøver» under «Idrettsgalla Sør» i 2019.
Årlige tiltak:
-Hovdenleiren.
-Vinteraktivitetsuke for personer med utviklingshemming som gjennomføres hvert år på Hovden, i
uken før påske. Se eget punkt i neste kapittel

Prosjekter/tiltak utenfor våre «lovpålagte» oppgaver fra NIF
Tidligere Aust-Agder idrettskrets har i mange år hatt ansvar for
enkelte arrangementer, leirer osv. Totalt har vi nå 4 ulike
enkeltprosjekter gående, med egne ansatte som ansvarlig. Alle
tiltakene er basert på aktivitet, og de fleste av deltakerne er utenfor
den konkurransebaserte idretten.

Idrettsleiren for barn og ungdom på Hove, Arendal
Fra Idrettsleirens fototeam
Idrettsleiren hadde dype røtter i Aust-Agder fylke. Nå ved
sammenslåingen av kretsen og siden sammenslåingen av fylket, blir
satsningen for alle barn og ungdom på Sørlandet. I 2019 ble leiren arrangert for 69. gang, etter den
gamle malen i fra 1950. Svært mye er likt, men leiren har også våget å videreutvikle seg. De henger
faktisk godt med i tiden og klarte å samle 870 barn og ungdom og over 200 frivillige ungdom og
unge voksne. Leiren er for aldersgruppa 11 – 17 år, med en hovedtyngde av deltakere er fra 11-14
år. Leiren gjennomførte i 2018 en reformasjon av lederstruktur. Ungdom og unge voksne fikk
lederverv og fikk mye ansvar og beslutningstyngde. Prosjektleder har fokusert på ungt lederskap og
har evaluert strukturendringen til å være svært nyttig og utviklende for prosjektet. De unge har tatt
leiren til nye høyder og lagt et helt annet engasjement bak. Foreldregenerasjonen som tidligere ble
benyttet var svært behjelpelige, men ungdommene gav engasjement gjennom hele året og våget
tenke mer nytt. Dette har ført prosjektet til nye samarbeidspartnere, nye fokusområder og økt
deltagermasse. Eksempelvis har ungdommene tatt tak i sikkerhetsaspektet på en helt ny måte, det
samme med grafisk design og sosial medier.
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Deltakerne kan velge mellom 30 ulike
idretter og aktiviteter. Det er alt i fra
Fotball, båtførerprøven til Paragliding. På
leiren skal alle positive idretter og
aktiviteter møtes med åpenhet og rom for
å kunne bli arrangert. Det stilles kun krav
til utstyr og et idrettsmiljø som vil hjelpe til.
Det kreves mye baner/areal og utstyr for å
få avviklet en leir for nærmere 1000
deltagere. Svært mange ungdom får
ledererfaring ved å være instruktør og får
mye praksis i det å være et forbilde. De
kurses og følges opp av egne team.
Leiren avvikles som teltleir. Dette synes vi
er fint, fordi mange barn og unge sover
sjeldent eller aldri i telt lengre. Vi mener
det er flott å vise at man kan ha ferie i
Fra Idrettsleirens fototeam
naturen på en enkel og rimelig måte.
Leiravgiften er lav, dette fordi vi ønsker
alle med. Det søkes på fond og legater, samt at det er spesifikke sponsorer som støtter prosjektet.
Leiren har også fokus på integrering, psykisk helse og medskaping. Det har vært spesielt viktig for
oss å få med unge deltagere med fysiske funksjonshemminger. Først og fremst for å tilby idrett
også til denne målgruppen, men ikke minst for å vise funksjonsfriske barn hvilke muligheter som
også ligger der for de funksjonshemmede. Leiren er med på å bryte ned barrierer og styrke
nettverket til barn og unge. Deltagerne «oppdras» til en varm, inkluderende raus og åpen
samhandling. Instruktørene tar opp temaer som mobbing, være en god venn og at alle har en
psykisk helse. Idrettsleiren anses som et svært positivt tiltak som gir ringvirkninger og som det er
viktig å videreføre for idretten i Agder. Vi ser også at mange av våre unge instruktører engasjerer
seg i ulike organisasjonsledd som både trenere og frivillige. Vi ser nye idretter slå rot og vi ser
utstyrsparken vokse.

Fra Idrettsleirens fototeam

Prosjekt Aktiv365 – mer aktivitet i skolen og unge ledere i idretten
Høsten 2012 startet Idrettskretsen et nytt prosjekt, Aktiv365.Dette er et folkehelseprosjekt,
hvor målet er mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Middelet for å nå målet er utdanning av
elever til aktivitetsledere, eller ressurselever som vi kaller de i denne sammenhengen.
Elevene har selv søkt om å være med, skolen velger ut de som de mener er best egnet til å fylle
rollen som ressurselev og aktivisere medelever i friminutt. Høsten 2012 ble de første 40 elevene fra
5 ulike skoler utdannet til aktivitetsledere. Pr i dag er 13 skoler fra 6 kommuner med på tiltaket, og
det har blitt implementert som et vellykket tiltak hos disse skolene. Ungdommene får mye praksis og
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ledererfaring. Vi er nå inne i det 9. året og ser at tiltaket bidrar til at klubbene får tilvekst av unge og
engasjerte dommere, trenere og ledere, og at endel av disse blir med på Ungdomslederkurset vårt
og senere som instruktører på Idrettsleiren. Vi ønsker å bruke mer tid på å informere klubbene om
den ressursen disse ungdommene representerer. Vi har også et ønske om å utvide tiltaket til flere
skoler og nye kommuner. I 2019 var vi så heldige å få midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank over
tre år til utvidelse og utvikling.

Nyutdannede engasjerte ungdommer på vei hjem til sin skole for å skape mer aktivitet. Foto: Stein Bø-Mørland

Hovdenleiren for utviklingshemmede
Hovdenleiren er en tradisjonsrik leir for personer med utviklingshemning som arrangeres hvert år
uken før påske. Det var rekordmange deltagere på årets leir, hele 70 deltagere. Deltagerne har
tradisjonelt kommet fra Aust-Agder, veldig gøy å se at vi hadde med oss noen også i fra VestAgder. Totalt utgjør leiren ca 140 personer med instruktører og ledsagere. Som tidligere år var både
innkvartering og bespisning på Hovden Høyfjellshotell. Instruktørene var elever fra Idrettslinja på
Åmli og Tvedestrand VGS. Instruktørene har hovedansvaret for all fysisk aktivitet gjennom uken. De
hadde ansvar både for aktivtetsøkten på dagtid og på kveldstid, hvor det er mye skiaktivitet, dans og
fritidsaktiviteter. Vi er imponert over instruktørene. De skaper en magisk stemning for våre deltagere
og gir dem utfordringer og mestring i stort mon. Under Hovdenleiren er det idrettsglede fra vi står
opp til vi slokner om kvelden. Mange sover borte for første gang og mange prøver nye ting de aldri
har våget før. Leiren utdanner mange ledere, skaper mye glede og treffer ikke minst en målgruppe
som er preget av inaktivitet. Den aller høyeste verdien anses å være all mestringen som skapes,
men ikke minst alle fordommer som knuses og all kunnskapen rundt aktivitet for utviklingshemmede
som dannes. AIK viser bredde i sitt lokalmiljø, ved å arrangere idrettsleir for utviklingshemmede. Vi
opplever at flere og flere ungdommer blir med, noe vi har jobbet hardt med å få til. Vi har lykkes
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med å få med de videregående skolene i fylket. Fylkeskommunen bidrar med økonomisk støtte slik
at kostnadene for elever i videregående opplæring reduseres.

Skiglede Foto: Karete Johansen

Aktiv på Dagtid
Prosjektet Aktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud for
voksne personer som er helt eller delvis utenfor
arbeidslivet permanent eller midlertidig. Det tilbys ca.
70 ulike ukentlige aktiviteter i kommunene Arendal,
Grimstad, Lillesand og Risør til sammen. Etter
oppstart høsten 2013 har deltakerantallet vokst til over
600 deltakere som benytter seg av tilbudet ukentlig.
Tiltaket er en stor suksess, og deltakerne har fått store
forbedringer både på den fysiske og psykiske helse.
Dette ble dokumentert gjennom en
brukerundersøkelse gjennomført høsten 2014. Dette er et viktig bidrag til økt folkehelse til de
personene som ikke finner seg til rette i klubbenes daglige tilbud. De nevnte kommuner, Aust-Agder
fylkeskommune og NAV har vært samarbeidspartnerne helt fra starten, og i Arendal har vi i tillegg
fått et godt samarbeid med prosjektet «Med Hjerte For Arendal». Vi har i planene våre at hele fylket
skal dekkes av tilbudet, og gjennom et fantastisk tilskudd fra Sparebankstiftelsen i Sparebanken Sør
på hele 1,8 mill, er vi klare til å starte jobben. Også Kristiansand og nå hele nye Agder er ønskelig,
men først etter gode prosesser med aktuelle samarbeidspartnere i vest. Vi har det siste året økt
staben og rekruttert flere nye kommuner. Agderforskning utførte en større forskning på prosjektet og
resultatene var svært gode. Dette har vært viktig for prosjektets helhet og den faglige integriteten.
Rapporten viste at Aktiv på Dagtid fungerer og at prosjektet settes stor pris på av våre deltagere.
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Agder idrettskrets har via prosjektet nådd ut til svært sårbare og isolerte personer ved å ha aktivitet i
blant annet Arendal fengsel og Sammensenteret i Grimstad for rusmisbrukere og mennesker som
sliter tungt økonomisk og sosialt. Gjennom støtte fra IMDI-midler har vi også klart å arrangere flotte
aktiviteter på Voksenopplæringen. Dette er blitt svært godt tatt imot. Treningen har falt i god smak
og tilbakemeldingene er utelukkende positive. Vi har blitt fortalt at treningen har stimulert til mer ro,
bedre søvn, økt sosialt nettverk, økt integrering, mindre kriminalitet og mindre rus. Vi er stolt over at
idretten kan nå ut på en slik måte.

Idrettsgalla Sør
Idrettsgalla Sør AS er et selskap som ble stiftet i 2015 med eierskap 50/50 av hhv Vest-Agder
idrettskrets og Aust-Agder idrettskrets. AIK eier nå selskapet 100 %. Formålet er å arrangere en
årlig idrettsgalla etter nasjonal modell for idretten i Agder. Det første arrangementet gikk av stabelen
i oktober 2015 i Aquarama, Kristiansand, med ca. 400 gjester. Festen ble en stor suksess både
opplevelsesmessig og økonomisk, da deltakeravgiften, sponsorinntektene og støtten fra begge
fylkeskommuner og kommunene Arendal og Kristiansand, dekket alle kostnadene. Siden 2015 har
arrangementet vært i Sparebanken Sør Amfi og Aquarama, Kristiansand annethvert år, første
lørdag i november. Mange fortjente priser blir delt ut, inkludert to ildsjelpriser, en fra hvert fylke,
samt en hederspris. Dette rammes inn av god underholdning av unge flinke artister, deilig middag
og fin stemning.

Fra åpningen på Idrettsgalla Sør 2019. 75 dansere fra Søgne Danseklubb
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Idrettskretsens økonomi
Agder Idrettskrets har i perioden hatt en god kontroll på økonomien. Vi hadde en omsetning i 2019
på kr 16,8 mill og et overskudd på 621’. Budsjettet for 2020 er på nær 17 mill. Agder IK har en
egenkapital på kr 8,6 millioner, som er godt innenfor de NIF anbefaler ift driftskostnadene for
organisasjonen.
Agder fylkeskommune er idrettens gode lokale bidragsyter med ramme- og prosjekttilskudd på nær
3,8 mill. Til AIK pluss støtte til OLT med nær 2,5 mill.
Totaltilskuddet fra NIF til AIK har i noen år ligget stabilt på 4,2 mill. Tilskuddet er basert på antall
medlemmer og idrettslag i Agder, samt antall kompetansetiltak (kurs osv) som gjennomføres i fylket.
Det vil si at nesten 9 mill. må fremskaffes av kretsen selv. En del av dette kommer av
regnskapsavdelingen, egenbetalinger på leirer og aktiviteter, samt innbetalinger fra kommuner for
deltakelse i Aktiv På Dagtid og Aktiv 365. Men vi er meget avhengig av prosjektmidler, midler fra
stiftelser osv. Dette er uforutsigbart, og man ønsker seg sikrere inntekter for fremtiden.

Særkretstilskudd
Idrettskretsens styre har i perioden sett det som et mål å opprettholde det samme høye
tilskuddsnivå til våre særkretser som var tilfellet i Aust-Agder. Særkretsene har i perioden mottatt
følgende tilskudd fra Idrettskretsen:

Sum

2018
636 100

2019
633 200

Det er satt av et fast beløp, men når særkretsene ikke søker, eller at kriteriene (midlene skal brukes
på aktivitet i Aust-Agder) ikke innfris, utbetales ikke støtten. Derfor litt variasjon fra år til år. Utover
det direkte tilskuddet har Aust-Agder Idrettskrets historisk gitt et indirekte tilskudd på ca kr.50.000,pr år til å dekke fellesutgifter (husleie og fellesutgifter for særkretser på huset)
Noen av særkretsene/regionene blir også tilført midler gjennom Ivre AS som følge av samarbeidet
om bingospill.

Anlegg
Hovedoppgaver
AIK bruker Ivre Anleggsservice A/S som en viktig støttespiller for idrettslag som trenger hjelp til
prosjektering, søknader og bygging av anlegg. Ivre Anleggsservice har også samarbeidet med flere
av kommunene i Agder i perioden. Kretsen betaler Ivre AS for enkelte tjenester som utføres for
klubbene i kretsen, typisk førstehenvendelse ifm realisering av anlegg.
Idrettskretsen får høringsmulighet fra fylkeskommunen vedr prioritering av spillemiddelsøknader. Vi
sjekker alltid at idrettslag kommer lengst frem i køen for utbetaling av spillemidler, slik at ventetiden
på utbetaling blir kortest mulig.
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Søknadsmassen på spillemidler Aust-Agder 2009-2017
Antall
Godkjent
godkjente
søknadssum
søknader
Ordinære
anlegg
2009
75
63.010
2010
87
82.182
2011
93
99.140
2012
80
93.849
2013
74
83.957
2014
85
91.423
2015
91
124.732
2016
78
120.951
2017
79
113.876
2018
64
121.444
2019
55
123.625
Nærmiljøanlegg
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

34
27
40
22
31
47
32
26
28
41
48

5.672
4.462
6.597
3.699
5.384
9.929
6.605
5.661
5.174
7.601
8.688

Tildeling

Prosentvis
innvilgelse

15.632
18.891
21.452
20.309
20.941
22.783
31.999
34.487
34.934
38.640
36.595

24.8 %
23.0 %
21.6 %
21,6 %
24,9 %
24,6 %
25,7 %
28,5 %
30,7 %
31.8 %
30.1 %

2.657
2.122
2.687
1.538
2.189
6.425
5.002
3.934
3.790
3.958
5.990

46.8 %
47.6 %
40.7 %
42.0 %
40.7 %
64.7 %
75.7 %
69.5 %
73.3 %
52.1 %
69.1 %

Søknadsmassen på spillemidler Vest-Agder 2009-2017

Ordinære
anlegg
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Antall
godkjente
søknader

Godkjent
søknadssum

Tildeling

Prosentvis
innvilgelse

96
109
88
86
76
95
85
87
92

104.500
115.362
97.200
93.418
92.725
129.935
199.829
196.267
206.390

24.233
25.107
23.420
22.596
25.206
32.083
49.042
50.077
56.011

23.2 %
21.8 %
24.1 %
24.2 %
27.2 %
24.7 %
24.5 %
25.5 %
27.1 %
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2018
2019

109
114

230.686
223.260

58.645
57.084

25.4 %
25.6 %

Nærmiljøanlegg
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

31
37
38
31
32
46
39
43
65
48
55

5.200
6.815
7.927
5.969
5.009
7.724
7.581
8.032
14.991
12.968
14.235

3.003
3.242
3.229
2.483
2.035
3.802
2.398
4.519
5.708
7.224
6.587

57.8 %
47.6 %
40.7 %
41.6 %
40.6 %
49.2 %
31.6 %
56.3 %
38.1 %
55.7 %
46.3 %

Regionplan Agder 2030 og kommuneplaner for idrett og friluftsliv
Dagens regionalplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i fylkeskommunen ble laget i forrige
periode, og gjelder fortsatt. Her var org.sjefen medlem av gruppen som arbeidet frem denne planen
for godkjenning i fylkestinget. I et fremtidig større Agder er vi opptatt av å være involvert i alle
planprosesser der idretten er naturlig del.
Agder Idrettskrets mottar planer fra ulike kommuner og fra fylkeskommunen som det ønskes
tilbakemeldinger og kommentarer til. I enkelte tilfeller hjelper vi idrettsrådene med å komme med
viktige innspill til de kommunale høringene, slik at idrett og idrettsanlegg blir en viktig del av det
kommunale planverk.

Informasjon og samarbeid
Kontakt med idrettslag
Agder Idrettskrets har i perioden gjennomført en rekke møter og samlinger, og gjennom direkte
kontakt på Idrettens Hus, vært i kontakt med et meget stort antall idrettslag. Idrettskretsen har
deltatt på årsmøter med samtlige idrettsråd i fylket, hvor hensikten har vært å informere
idrettsrådene og klubbene om hvem vi er og hva vi kan hjelpe med. Idrettskretsen føler at den
direkte kontakten med tillitsmannsapparatet i lagene er god.
Fortløpende informasjon og/eller nyheter legges kontinuerlig ut på idrettskretsens hjemmeside
www.idrettsforbundet.no/agder og Facebook. Enkeltpersoner, lag, idrettsråd og særkretser
oppfordres til å lese sidene. Det sendes også ut nyhetsbrev hver måned der vi tar med de viktigste
sakene som har kommet siden forrige utsendelse. Idrettskretsen har også egen Instagram-konto
som det legges ut bilder og videoer fra ulike samlinger vi har vært på, eller hvilke tilbud vi har åpen
påmelding til.

Rundskriv/protokoller/informasjon
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Idrettskretsen har i perioden informert underliggende ledd gjennom nyhetsbrev, hjemmeside,
rundskriv og meldinger. Vi opplever at en del av den viktige informasjonen vi sender ut, ikke blir lest
eller videresendt til riktige personer i klubbene/idrettsrådene. Resultatet kan da være at man går
glipp av søknadsmuligheter til midler, kurs, møter osv, eller at man ikke får med seg lovendringer og
annen informasjon som er vesentlig for driften av org.leddet.
Stadig mer informasjon legges ut på idrettskretsens hjemmeside.
Særkretsene/regionene og idrettsrådene får i tillegg til den informasjonen som sendes lagene, kopi
av protokoller fra idrettskretsens styremøter.

Idrettslig prestasjonsutvikling
Hver dag gjennom hele året jobber utøvere i vår landsdel hardt for å bli best mulig i sin idrett. Dette
gir resultater. Perioden fra forrige idrettskretsting har vært preget av meget god utvikling i
toppidretten i fylket. Listen under er nok ikke komplett, men vi kan likevel gratulere med strålende
resultater innen en rekke ulike idretter fra hele Agder:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

På øverste internasjonale nivå har vi Marte Olsbu Røiseland fra Froland som i vinterens
Verdensmesterskap klarte den unike bragden som ingen har klart før henne – hun vant syv
av syv mulige medaljer, hvorav hele fem gull – en helt unik prestasjon!
Skiskytteren Lars Helge Birkeland fra Birkenes, har i perioden vunnet en rekke WC-stafetter
med landslaget, men han har også sikret seg sin første WC-seier i singel mixed stafett.
Individuelt er en 8. plass i WC hans beste resultat. Junioren Martin Uldal fra samme klubb
bringer tradisjonene videre med topplasseringer i jr-NM, deltagelse i Ungdoms-OL og jr-VM
hvor gull på stafetten var beste resultat. Eirik Nome fra Marnardal sikret gull i jr-NM 2019 og
er et annet spennende navn å følge med.
Vipers Kristiansand har sikret seg to seriegull, to cupgull, seier i sluttspillet og ikke minst
tredjeplass i Champions League. Meget imponerende! Nesten halve landslaget i sist
mesterskap var fra Vipers!
ØIF Arendal ble seriemester i håndball i 2019 og sikret sølv i serien i årets sesong, mens det
i fjor ble sølv i sluttspillet.
Innen paraidrett er det Aida Husic Dalen fra Randesund som er Agders beste utøver. I 2019
sikret hun nok en internasjonal medalje med EM-bronse i para-bordtennis.
Sterke internasjonale toppresultater i seiling fra bl.a. brødrene Mathisen fra Risør som vant
EM U23 i den tøffe OL-klassen 49´er og satser hardt mot OL i Tokyo.
IK Start rykket opp i Eliteserien i 2019 etter et turbulent år. FK Jerv ser ut til å ha etablert seg
i OBOS-ligaen (nivå to).
Svømmemiljøene, spesielt i Kristiansand har mange unge og dyktige utøvere: Fremst i
rekken står Malene Rypestøl med en rekke NM-gull i seniorklassen allerede og en kandidat
til OL i Tokyo selv om hun fortsatt er junior, men Dennis Aateigen og Adina Ringsbu er to av
flere andre å se opp for fra et hardsatsende svømmemiljø.
I langrennsmiljøet gror det godt i klubber som Oddersjaa, Vindbjart, Imås, Valle og Otra.
Mange av disse utøverne derfra går eller har gått på skigymnaset på Hovden.
Sykkelsporten står fortsatt sterkt på Sørlandet. Kristoffer Halvorsen fra KCK er proff og vant i
2019 sine første proffseire. Bak han kommer flere unge ryttere med Søren Wærenskiold fra
Mandal og Oskar Myrestøl Johansson fra Grimstad i spissen. Han har dominert
Ungdomsklassen i flere år. Brødrene Sørbø fra Gjerstad m.fl. følger hakk i hæl.
Innen kampsport er det flere gode miljøer med topp resultater både nasjonalt og
internasjonalt innen bl.a. kickboxing, boksing, karate, Brasiliansk ju jitsu, både i Grimstad,
Arendal og Kristiansand. Amalie Anker Johansson fra Arendal Bokseklubb tok bl.a. bronse i
VM kickboxing fullkontakt, som er den klassen det er mest prestisje internasjonalt.
Mindaugas Gedminas fra AIK Lund er et annet navn å se opp for, med OL i Tokyo som mål.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Karoline Stormo fra Arendal Omegn Golfklubb klarte i 2019 å kvalifisere seg for US Open,
en av verdens mest prestisjetunge turneringer. Hun oppnådde også den beste ranking av en
norsk amatørgolfer noensinne med 32 plass på verdensrankingen.
Flere meget gode resultater både nasjonalt og internasjonalt for ulike grener innen
hestesport fra Arendal og Grimstad Rideklubb, Brekka Rideklubb og Islandshestmiljøene.
I volleyball er det gode miljøer både i Kristiansand, Åmli som har utøvere på topp nasjonalt
nivå i både volleyball og sandvolleyball.
Sterke nasjonale toppresultater innen roing fra flere utøvere i Kristiansand roklubb.
Friidretten med mange toppresultater nasjonalt og internasjonalt for utøverne fra KIF, Otra,
Sørild, Lyngdal, Iveland og Kristiansand Løpeklubb. En ny generasjon utøvere som vi
forhåpentligvis kan følge i mange år fremover; søsknene Weinberg i Kristiansand, familiene
Tveitå på Evje, søsknene Meinseth fra Fevik i Grimstad m.fl.
Gjennom Kristiansand danseklubb har man fått frem flere unge utøvere med topp resultater
nasjonalt og internasjonalt. Amalie Aunli og partneren er fremst av disse.
Trial-brødrene Vold Gunvaldsen fra Grimstad med nasjonale og internasjonale resultater
med yngstemann Jarand Mathias i spissen. Mette Fidje fra Kristiansand har byttet fra Trial til
Enduro og fortsetter med topp resultater også der.
Utøvere fra Kristiansand Turnforening, Arendals Turnforening og Grimstad T&IF med flere
medaljer i NM Teamgym, og et sammensatt lag som i 2019 kvalifiserte seg til Nordisk
mesterskap.
Nasjonale og internasjonale toppresultater innen båtsport fra miljøer i Arendal og
Tvedestrand
Nasjonale og internasjonale resultater for skøyteløpere fra i og rundt Arendal skøiteklub
Resultater på topp nasjonalt nivå innen styrkeløft, vektløfting og den nye idretten functional
fitness fra miljøer i Kristiansand, Vennesla, Mandal, Risør m.fl.
Grane Arendal håndball damer klarte for første gang å beholde plassen i 1. divisjon
Innen orientering er det gode nasjonale resultater fra utøvere fra bl.a. Kristiansand,
Vegårshei, Hisøy m.fl. Dag Blandkjenn fra KOK har medaljer i NM og gode internasjonale
plasseringer.
Kristiansand skateklubb har flere utøvere av begge kjønn i Norgestoppen. I 2019 ble bl.a.
Petter Brunvatne tidenes første kongepokalvinner i skateboard da han sikret NM-gull i
streetkonkurransen. Simen Tobias Hægeland vant Norgescupen samme år. Begge er fra
Lillesand.
Kristiansand Badmintonklubb sikret i 2019 sølv i eliteserien. I tillegg har de flere lovende
juniorutøvere som har tatt medaljer i jr-NM.
Marius Buestad Lohmann fra Kristiansand Triathlonklubb vant i 2019 NM-gull i seniorklassen
Arnt Sigurd Christensen og Jonas Grimestad i Lindesnes JFF sikret seg Gull i nordisk jrlandskamp i leirdueskyting i 2019.
I fekting har Yusuf Catagay fra Kristiansand blitt en å regne med. Han har flere medaljer fra
nasjonale mesterskap i juniorklassen.

Dette viser oss et allsidig og godt toppidrettsmiljø i fylket vårt i fremgang.
Agderidretten har et trenerkorps med dyktige personer med høy kompetanse.
Idrettskretsens ønske er å bidra til å legge forholdene til rette for at enda flere kan satse på idretten
sin. I så måte var det viktig at vi fra skoleåret 2019-2020 fikk på plass et spisset toppidrettstilbud for
elever Øst i Agder på Sam Eyde vgs, etter at dette i flere år har vært en del av tilbudet på KKG i
Kristiansand. Tilbudet heter Toppidrett i Agder (TiA), og er et tilbud til elever på idrettsfag som er på
høyt nivå og har ambisjoner om et liv som toppidrettsutøvere. Gjennom TiA kan elevene få et
utvidet tilbud med både 4-årig skoleløp, tilrettelagt undervisning i fagene utenom idrett, og ekstra
oppfølging av de beste trenerne i sin idrett. Fylkeskommunen har vist at de ønsker å legge enda
bedre til rette, og vi tror det på sikt vil bety mye for idrettsutøvere som vil satse på idretten sin.
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Gjennom et godt samarbeid med en rekke institusjoner er kretsen med og fordeler talentmidler fra
Fylkeskommunen, Idrettsstipend fra Sparebanken Sør og talent- og toppidrettsmidler fra Ivre AS.
Olympiatoppen Sør har et sterkt og godt fagmiljø, som jobber hardt for at unge utøvere fra Agder
skal ta det siste steget opp til topp nasjonalt og internasjonalt nivå i sin idrett. Deres bidrag har vært
veldig viktig for å gjøre antall toppidrettsutøvere både flere og bedre i vår landsdel.

Arrangement
Det er gledelig at lag/kretser/regioner tilsluttet Agder påtar seg store arrangementer som setter
Agder på idrettskartet. Imidlertid ser vi at det de siste årene er blitt stadig færre store arrangementer
i fylket, noe som sannsynligvis skyldes de høye kravene som stilles til dagens arrangører. Vi er et
fylke med mange små og mellomstore klubber, og kanskje er mange av arrangementene på
nasjonalt og internasjonalt nivå for krevende både bemanningsmessig og økonomisk. Dette er et
område man må se på de neste årene.

Utmerkelser i perioden
Agder Idrettskrets har i perioden desember 2018 – dd delt ut følgende utmerkelser:

På Idrettsgalla Sør 2019:

Årets lag:
Våg Vipers

Årets mannlige utøver:
Lars Helge Birkeland, Birkenes IL

Årets kvinnelige utøver:
Marte Olsbu, skiskyting, Froland IL

Årets unge kvinnelige utøver:
Marlene Rypestøl, Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb

Årets unge mannlige utøver:
Jarand-Matias Vold Gunvaldsen

Årets parautøver:
Aida Husic Dahlen, Randesund IL

Årets unge frivillige:
Kristine Johansen, Sørlandsparken Rideklubb

Årets forbilde
Stian Syvertsen, IL Express
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Årets trener:
Ole Gustav Gjekstad, Vipers

Årets bedriftsidrettspris:
John Humborstad, Terrengkarusellen Kristiansand

Årets ildsjel:
Jon Magnus Dahl, KCK og Geir Daasvatn, Otra IL

Årets idrettslag:
Hisøy IL

Idrettskretsens Hederstegn:
Thor Hushovd

Overskudd fra Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond og bingomidler
fra Ivre AS
Siden 2012 har idrettskretsen samarbeidet med Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond og tildeling av
midler til talent- og toppidrettsprosjekter. I begge de to siste årene er det delt ut kr 400 000 til
klubber/miljøer/utøvere som vil satse på å bringe frem/bli toppidrettsutøvere.
Totalt har 17 prosjekter fått støtte til talent- og toppidrettsarbeid i 2018 og 18 i 2019. De største
mottakerne var Arendal og Grimstad Rideklubb, Arendal Skøiteklub, Grane Arendal Håndball,
Grimstad Trialklubb, Dristug, Risør Seilforening. Totalt er det siden 2012 bevilget nesten 3 millioner
kroner til talent- og toppidrettssatsing, derav 2,6 millioner fra Aust-Agder Idrettsfond.
Dette er tilskudd som kommer meget godt med, og Aust-Agder Idrettsfond som bevilger disse
midlene samt Ivre AS som genererer overskudd til fondet fortjener en stor takk for godt arbeid!
Mange klubber og kretser/regioner i Agder mottar årlig tilsammen flere millioner (i 2018 6,6 mill, i
2019 6,6 mill) fra Bingo Sør AS. Dette er midler som kommer fra bingospill i de ulike bingohallene i
fylket som eies og drives av Bingo Sør AS, datterselskap av Ivre AS.

Samarbeid med fylkeskommunen
Fylkeskommunene bidrar både økonomisk og faglig på flere områder med å legge forholdene til
rette for idretten, og er en vesentlig samarbeidspartner for Agder idrettskrets. I forbindelse med
tildelingen av spillemidlene er det gjensidig utveksling av kompetanse og kunnskaper.
Vår felles forståelse er at vi sammen skal bidra til at den statlige finansieringen av idrettslige eller
idrettsrelaterte formål i vårt fylke skal bli størst mulig, og at de midlene som stilles til disposisjon skal
tildeles så enkelt som regelverk og krav til sikkerhet tillater.
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I perioden er det avholdt flere møter med fylkeskommunens administrasjon og politikere med tanke
på å utveksle erfaringer, og fra idrettskretsens side informere om ulike planer for prosjekter og
aktiviteter. I dette arbeidet møter vi en stor forståelse for idrettens betydning i fylket.

Fremtid
Regionaliseringsprosessen i Norge fører til at idrettskretsene blir redusert fra 19 til 11, for å følge de
nye fylkesgrensene, og dermed reduksjon av antall idrettskretser til det samme. Dette kan føre til
både fordeler og ulemper. Et mindre antall kan føre til enda bedre samarbeid og derav bedre
resultater. Men man ser at det også kan oppstå ulemper, f.eks når vi skal diskutere fremtidig
delegatfordeling på Idrettstinget. Så langt i 2020 ser vi flest fordeler.

Takk
Idrettskretsen retter en stor takk til idrettsråd, særkretser, regioner, utvalg, lag og enkeltpersoner for
stor innsats og et godt samarbeid til beste for idretten i perioden. Administrasjonen består av
personer med rutine, pågangsmot og arbeidsevne utover det vanlige. Man er i meget stor grad
innstilt på samarbeid og å løse de oppgaver man stilles ovenfor i fellesskap. Dette har bl.a. gitt seg
utslag i et godt forhold mellom idrettskrets/idrettsråd/særkrets/klubb. Det er idrettskretsstyrets håp at
denne utviklingen skal fortsette også i de i kommende perioder.
Når det innad i organisasjonen er stor grad av enighet om hovedretningslinjene, er det lettere å få
gjennomslag for synspunkter i offentlige organer og i andre sammenhenger.
Idrettskretsen vil samtidig rette en takk til våre øvrige samarbeidspartnere i og utenfor
organisasjonen, innenfor den offentlige sektor og i næringslivet. Vi slår fast at det hersker stor
forståelse for idrettens sak, og at det er stor vilje til å bidra til å løse de forskjellige spørsmål til
idrettens beste.

Idrettens Hus, 03. august 2020

STYRET FOR AGDER IDRETTSKRETS
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Regnskap for 2019.
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Sak 7:

Strategiplan 2020 - 2022 og langtidsbudsjett

Idretten skal!
Agder idrettskrets
2020-2024

Strategisk plattform
Visjon: Idrettsglede for alle
Virksomhetside: Agder idrettskrets skal fremme idrettens interesser i Agder
Agder idrettskrets skal alltid opptre i tråd med norsk idretts lovfestede verdier:
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Strategiske satsningsområder
I tråd med «Idretten vil!» - Langtidsplan for norsk idrett i perioden 2019-2023, utarbeider
idrettskretsene egne fireårige strategiplaner for kommende tingperiode: «Idretten skal!» Formålet
med «Idretten skal!» er å operasjonalisere norsk idretts langsiktige mål og strategi i konkrete
strategiske satsningsområder og tiltak i Agder.

Hva man skal oppnå innenfor hvert av de strategiske satsingsområdene må kunne konkretiseres i
noen få hovedmål. Disse målene skal være retningsgivende, må kunne konkretiseres og gjøres om til
relevante tiltak for hele organisasjonen gjennom de fireårige strategiplanene – «Idretten skal!»
Agder idrettskrets vil arbeide med følgende fem strategiske satsningsområder:
Livslang idrett
Bedre idrettslag
Flere og bedre anlegg
Toppidrett
Samhandling og utvikling

Livslang idrett
For at flere skal ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det
legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Deltakere, foreldre og idrettslagenes
omgivelser må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på Fair Play, med rettferdighet,
samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning. Å delta i den aktive idretten bør være en
mulighet for alle gjennom hele livet. Livslang idrettsglede underbygger formålet om at ingen skal bli
utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, og å gi alle som ønsker å være med,
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muligheten til det etter egne ønsker og behov. Å jobbe for livslang idrett innebærer også å bruke
idrettens posisjon, størrelse og samfunnskraft slik at alle, også de som i dag ikke finner et tilbud som
passer for seg, reelt skal kunne finne sin plass i norsk idrett – og forbli der.
Tidligere Aust-Agder idrettskrets har gjennom mange år utviklet prosjekter som har gått over i
permanente tiltak, Aktiv365, Idrettsleiren, Hovdenleiren og Aktiv På Dagtid. Disse tiltakene besluttet
interimsstyret for nye Agder idrettskrets enstemmig at man skulle videreføre og utvikle i den nye
sammensluttede idrettskretsen. Dette er tiltak som kretsen mener at det er vanskelig for ett eller flere
idrettslag å drifte på grunn av størrelsen, kompleksiteten og det antall personer som skal til for å
lykkes, både av ansatte og frivillige. Dessuten er det tiltak som drives i flere kommuner, og som det
dermed måtte ha vært mange klubber som måtte vært involvert i.
1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige
nivåer.
Agder idrettskrets skal:
1.1 Stimulere til livslang idrettsglede slik at nye barn, ungdom og voksne rekrutteres, og at flest
mulig fortsetter lengst mulig, uavhengig av alder, ambisjoner, ferdighetsnivå og
funksjonsnivå.
1.2 Legge til rette for at barn og ungdom møter et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres
eget nærmiljø.
2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet basert på våre verdier
Agder idrettskrets skal:
2.1. Sikre at idrettsaktivitet i Agder drives i henhold til norsk idretts verdier, med spesielt fokus
på rent idrettslag, barneidrettsbestemmelser/rettigheter og nulltoleranse for seksuell
trakassering.
2.2. Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet,
selvbestemmelse og mestringsopplevelser for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse
av utøverens helse, miljø og sikkerhet.

3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle
Agder idrettskrets skal:
3.1. Fremme tiltak for å redusere økonomisk barriere for deltakelse i idretten.
3.2. Stimulere til at alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser, etnisitet eller seksuell legning
finner et godt tilbud.
3.3. Videreutvikle tiltak for rekruttering, aktivisering og inkludering av underrepresenterte
grupper, herunder også voksenidretten.
3.4. Tilby veiledning, kurs og kompetansehevende tiltak som tilrettelegger for paraidrett i
samarbeid med særidrett og idrettslag.
3.5. Stimulere til bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i norsk idrett.

Bedre idrettslag
Idrettslaget er kjernen i den organiserte idretten. Gode idrettslag er avgjørende for å lykkes med å få
flere medlemmer og for å skape miljøer som møter den enkeltes ambisjonsnivå, slik at de som ønsker
å bli gode, får mulighet til det. Bedre idrettslag handler om å skape en velfungerende organisasjon,
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hvor idrettslagene og deres grupper skal samarbeide for å gi et koordinert og allsidig tilbud i sitt eget
nærmiljø.
For at idrettslagene skal kunne tilby enda bedre idrett og enda bedre lokale fellesskap må de bli
sterke og velfungerende. De viktigste rammevilkårene for idrettsdeltakelse er frivillighet, økonomi,
anlegg og kompetanse. Bedre idrettslag som satsingsområde innebærer en erkjennelse av at
organisasjonen må jobbe for at det skal være enklere og bedre å være frivillig – og å være en frivillig
organisasjon. Det innebærer å jobbe for økonomi og rammevilkår til idretten fra alle
forvaltningsnivåer i det offentlige, og fra næringslivet, og det handler om å etablere gode systemer
og strukturer, samt god kompetanse til deling i hele idretten. Idrettsorganisasjonen ut over
idrettslagene vil gjennomgående arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag.
1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet
Agder idrettskrets skal:
1.1 Tilby veiledning, kurs og kompetansehevende tiltak tilpasset de behov som finnes.
1.2 Jobbe for at alle idrettslag driver sin virksomhet i henhold til idrettens lover og regler.
1.3 Sørge for godt samarbeid og rolleforståelse mellom organisasjonsledd.
2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til det beste
for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet
Agder idrettskrets skal:
2.1 Anbefale og informere om effektive løsninger som forenkler det å være frivillig og drive
idrettslag, blant annet gjennom gode digitale løsninger.
2.2 Idretten skal anerkjenne og skape stolthet ved å være frivillig.
3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan
tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet
Agder idrettskrets skal:
3.1 Arbeide for gode rammevilkår til idretten i Agder, slik at all ønsket aktivitet kan
gjennomføres.
3.2 Arbeide for at idrettslagene har en forsvarlig og god økonomistyring, gjennom å tilby å
utføre regnskapstjenester, gi kompetansetiltak innenfor økonomi, samt tilby idrettslag
juridisk og organisatorisk veiledning.

Flere og bedre idrettsanlegg
Gode anlegg gir god aktivitet. Anlegg er en forutsetning for idrett! Å jobbe for flere anlegg handler
om en samlet innsats i samarbeid med det offentlige, idrettsråd og særidrett, for å sørge for flest
mulig og best mulig anlegg over hele fylket. Bedre anlegg handler om funksjonelle anlegg for
idrettene, men også om nødvendig rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte anlegg. Flere og
bedre anlegg handler om å bedre rammevilkårene for bygging av anlegg, og om å utvikle og bruke
den samlede anleggsfaglige kompetansen i hele norsk idrett.
Idretten vil at det skal bygges idrettsanlegg som er tilrettelagt for et mangfold av brukergrupper og
arrangement. Tilgangen til anlegg er et virkemiddel for å få gjennomført ønsket idrettslig aktivitet.
Det er viktig å holde kostnadene for å være med i idrettslaget lave. Idrettens kostnader ved bruk av
idrettsanlegg bør være lavest mulig, uavhengig av om anlegget eies og driftes av idrettslaget selv,
eller om aktiviteten foregår i et kommunalt eller privateid anlegg.
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Dette strategiske satsningsområdet må sees i lys av den nye anleggspolitikken i norsk idrett, som ble
vedtatt våren 2019 og er grunnlaget for satsningsområdet i «Idretten vil!». Det er utarbeidet en tredelt
strategi (se illustrasjon over), samt en overordnet ansvars- og rollefordeling i idrettens anleggsarbeid.
Denne strategien legger også føringer for de tiltak Agder idrettskrets gjennomfører i det regionale
anleggsarbeidet.
1. Idretten vil at det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
Agder idrettskrets skal:
1.1 Arbeide for at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen basert på idrettens behov
og prioritering
1.2 Skape gode rammevilkår til idrettslag som ønsker å bygge nye idrettsanlegg
1.3 Sikre samarbeid med særidrett og idrettsråd for en god planlegging og realisering av
idrettsanlegg
1.4 Være en kompetent ressurs og yte service til idrettsråd og klubber på planprosesser innen
anleggsbygging
2. Idretten vil at idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal reduseres
Agder idrettskrets skal:
2.1 Arbeide for gratis bruk av kommunale idrettsanlegg, spesielt
2.2 for barn og unge
2.3 Arbeide for at idrettslag får kompensert kostnadene til anleggsdrift slik at det oppleves som
gratis å bruke klubb-eide anlegg.
3. Idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg
Agder idrettskrets skal:
3.1 Fremme miljøperspektiv i idrettens aktiviteter, arrangement og anleggsbygging.
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Toppidrett
Agder idrettskrets har ikke en historie der man har kunnet vise til mange eksempler på toppidrettsutøvere
eller -miljøer. De siste 5-8 årene har dette endret seg, og det har kommet frem gode klubbmiljøer både på
individuelt og lagsnivå. Idrettskretsen har et ønske om å støtte opp om en videre utvikling i denne retningen
ved å hjelpe utøvere, klubber og OLT Sør der kretsen har kompetanse som kan benyttes
1. Arbeide for gode rammevilkår til Olympiatoppen Sør
Agder idrettskrets skal:
1.1 Sørge for en god dialog med fylkeskommunen og evt andre for å hjelpe til med å øke tilskuddene til
OLT Sør.
1.2 Ha god kontakt og møtepunkter med OLT Sør for å utveksle informasjon og kompetanse
2. Arbeide for at klubbene med toppidrett har god kompetanse på alle plan
Agder idrettskrets skal:
2.1 Tilby kurs og kompetansehevende tiltak til aktuelle klubber mtp organisasjon, økonomi, ledelse osv
3. Hjelpe utøvere til å bedre rammevilkårene sine og gjøre dem synlige
Agder idrettskrets skal, i samarbeid med Olympiatoppen Sør:
3.1 Administrere og være behjelpelige ift. ulike stipender og tilskudd som tildeles talenter og
toppidrettsutøvere
3.2 Sørge for flest mulig stipender, avtaler osv for våre toppidrettsutøvere
3.3 Bidra, sammen med OLT Sør, til at utøvere på videregående skoler får optimale betingelser
gjennom gode avtaler med fylkeskommunen.
3.4 Med hjelp fra OLT Sør arrangere Idrettsgalla Sør hvert år

Samhandling og utvikling
Agders strategiplan skiller seg på et punkt fra «Idretten vil!». Man har lagt til et punkt som heter
Samhandling og utvikling.
Idretten kan ikke ses isolert fra det samfunnet den er en del av. Det er ikke mulig å se på idrettens
tilbud isolert fra samfunnets behov. Samfunnsbidraget er stort, idrett spiller en viktig rolle i mange
menneskers liv. Selv om langtidsplanen for norsk idrett prioriterer noen satsingsområder som
viktigere enn andre i de nærmeste årene, innebærer det ikke at det er det eneste organisasjonen skal
jobbe med. Helt overordnet vil det alltid være viktig å jobbe med rammevilkår, samhandling og
utvikling innenfor idretten.
Agder idrettskrets vil være en organisasjon som fremmer samhandling og utvikling, både
innenfor idrettspolitikk og på tvers av fagmiljø, og skal:
1. Fremme idrettspolitiske saker for Agder hos fylkeskommunen og i kommuner i samarbeid med
idrettsråd
2. Være en idrettspolitisk støttespiller og fremme gode rammer for større idrettsarrangement i Agder
3. Samarbeide med andre frivillige organisasjoner.
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Sak 8:

Langtidsbudsjett 2020-2022

AIK BUDSJETT 2020-2022
Inntekter
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
SUM INNTEKTER

B-2020
-1 432
-10 923
-4 604
-16 959

B-2021
-1 500
-11 600
-4 900
-18 000

B-2022
-1 500
-12 200
-5 100
-18 800

404
8 997
1 125
1 167
5 193
16 886

300
9 540
776
1 180
6 100
17 896

410
9 700
1 176
1 200
6 250
18 736

-72

-104

-64

28

29

30

-44

-75

-34

Kostnader
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd til klubber, IR og særkretser
Bokostnader
Andre driftskostnader
SUM DRIFSTKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Finans/ekstraordinære poster
TOTALT RESULTAT

Sak 8:

Innkomne forslag.

8-1. Forslag fra Kristiansand Idrettsråd vedr økonomi i idrettsråd.
Kristiansand idrettsråd har følgende forslag:
Agder idrettskrets (AIK) skal arbeide aktivt for at idrettsrådene skal ha mulighet til å bruke inntil 5%
av de Lokale aktivitetsmidlene (LAM) til drift av idrettsrådene. Idrettsrådets årsmøte avgjør hvor
stor andel som eventuelt kan benyttes til dette formål. Arbeidet skal prioriteres så snart som mulig.
Bakgrunn for saken:
Idrettsrådene er det eneste organisasjonsleddet i NIF som ikke får penger gjennom egen organisasjon
til drift. Denne saken er forsøkt tatt opp av flere idrettsråd både formelt og uformelt i flerfoldige år
med både kretsledd og NIF sentralt. Ikke minst er saken satt på sakslisten i de to siste idrettstingene
2015 og 2019.
På bemerkelsesverdig vis ble allikevel saken ikke behandlet på noen av disse Idrettstingene.
I 2015 ble det ikke «tid» til å behandle saken. Daværende idrettspresident lovet da fra talerstolen at
styret skulle jobbe videre med saken, men så skjedde ikke.
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I 2019 trakk forslagstiller fra Nordland Idrettskrets saken på selve tinget av samme grunn. Saken ble
da et oversendelsesforslag til det nyvalgte styret, men p.t. finner vi ingen protokoll fra deres
styremøter som viser at saken er diskutert.
Forslaget med å ha mulighet til å bruke litt av LAM midlene til drift av Idrettsrådene er den mest
skånsomme måten å hente ut midler på så lenge det ikke er friske midler i organisasjonen, da det
også er idrettslagene selv som eventuelt velger å si fra seg litt av pengene til eget organisasjonsledd.
Alternativet er en kamp om midler mot de andre org.ledd i NIF.
Egentlig burde idrettsrådene fått tatt del i midler som NIF får på lik linje med alle andre
organisasjonsledd, men i stedet for å «krige» om penger med de andre organisasjonsleddene så ber
her lokalidretten om å løse dette selv. Fakta i saken er også at LAM midlene har økt betydelig de
senere år for nå å stabilisere seg.
Idrettsrådene = idrettslagene, det betyr at det er opp til idretten lokalt ved årsmøtevedtak å bruke litt
av pengene som nå ubetinget går til idrettslagene. Mener idrettslagene at Idrettsrådet kan bruke litt av
pengene så er det fordi de mener at dette er best mulig bruk av pengene lokalt.
Slik det er nå så er de fleste idrettsråd i stor grad ene og alene avhengig av støtte til drift fra
kommunen. Dette er en uheldig situasjon i forhold til at Idrettsråd både er og skal være både en
samarbeidspartner og et korrektiv til kommunen.
Så lenge det er idretten selv ved årsmøtet i idrettsrådene som vil få den endelige avgjørelsen, mener
vi at dette er noe som tjener hele organisasjonen. NIF ønsker sterkere idrettsråd, et økonomisk
fundament er med på å styrke idrettsrådene.
Idrettskretsstyrets anbefaling: Idrettskretsens styre støtter forslaget, og anbefaler Idrettskretstinget å
vedta å sende denne anmodningen til Idrettsstyret

8-2. Godkjenning av ny lov for Agder idrettskrets
Idrettstinget 2019 vedtok en del lovendringer som har konsekvenser for loven til Agder idrettskrets.
Styret ber Tinget om å godkjenne vedlagte lov:

LOV FOR AGDER IDRETTSKRETS
Sist endret 23.10.2019, vedtatt formelt av Agder idrettskrets’ ting xx.xx2019.
§1

Formål og oppgaver

(1)

Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område som skal arbeide med:
a)
Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten.
b)
Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale
organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes
rammevilkår.
c)
Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å
styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.
d)
Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping.

(2)

Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud
uavhengig av særidrettens organisering.
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(3)

Idrettskretsen har ansvar for opprettelse, sammenslåing og oppløsing av idrettsråd, og fastsetter
idrettsrådets grenser. Alle idrettslag skal være tilsluttet et idrettsråd.

(4)

Idrettskretsen skal overholde NIFs regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for
idrettskretsen uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov.

§2

Idrettskretstinget

(1)

Idrettskretsens høyeste myndighet er idrettskretstinget, som avholdes året før/etter Idrettstinget
innen utgangen av [måned].

(2)

Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de
organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på annen forsvarlig
måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én måned før
tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest to måneder før
tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort
tilgjengelig senest én måned før tinget.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling
og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

(4)

Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)

På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke
er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

(6)

For ekstraordinært idrettskretsting gjelder NIFs lov §§ 2-19 og 5-8.

§3

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1)

Forslagsrett til idrettskretstinget:
a)
Styret.
b)
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c)
Kontrollutvalget, innenfor sitt arbeidsområde.
d)
Valgkomiteen, innenfor sitt arbeidsområde.

(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget:
a)
Styret.
b)
Representanter etter følgende skala:
1 fra hvert idrettslag
1 fra hvert idrettsråd
1 fra hver særkrets/region
Fordelingen av representanter foretas av idrettskretsens styre og kunngjøres senest ved
innkalling til idrettskretstinget.
Representanter må være meldt idrettskretsen senest én uke før tinget.
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(3)

Møterett, talerett og forslagsrett på idrettskretstinget i de saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde:
a)
Kontrollutvalgets medlemmer.
b)
Valgkomiteens medlemmer.
c)
Lederne i øvrige tingvalgte organer, eventuelt nestleder eller medlem dersom
leder er forhindret fra å møte.

(4)

Møterett og talerett på idrettskretstinget:
a)
Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b)
Idrettskretsens organisasjonssjef.
c)
Representant fra NIF.
d)
Representant fra Olympiatoppen Sør

(5)

For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et
idrettslag i idrettskretsen eller et idrettslag tilsluttet et representasjonsberettiget
organisasjonsledd i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til
idrettslaget.

(6)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i en idrettskrets: medlem av
styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. Person
med slikt verv kan ikke møte på idrettskretstinget som representant for et annet
organisasjonsledd.

§4

Idrettskretstingets oppgaver

Idrettskretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er), og skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Velge dirigent(er).
3.
Velge sekretær(er).
4.
Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5.
Godkjenne innkallingen.
6.
Godkjenne saklisten.
7.
Godkjenne forretningsorden.
8.
Behandle beretning for idrettskretsen.
9.
Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors
beretning og kontrollutvalgets beretning.
10.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen.
11.
Behandle forslag og saker.
12.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
13.
Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.
14.
Foreta følgende valg:
a) Styreleder og nestleder,
b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg til disse velges 1 styremedlem og 1
varamedlem blant de ansatte.
c) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting.
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Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet først og
deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere nestledere/ varamedlemmer skal
det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv.

§5

Lovendring

(1)

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre
endringene kjent for idrettslag og idrettsråd i idrettskretsen, samt eventuelt andre
organisasjonsledd i NIF med representasjonsrett på idrettskretstinget, så snart de er vedtatt av
styret.

(2)

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i
kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar lovendringer, sendes
protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom idrettskretsens regelverk og NIFs
regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstyret kan, som overordnet organisasjonsledd,
pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)

Endringer i §§ 5 og 6 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv med mindre endringene følger av
NIFs regelverk eller lovnorm.

§6

Oppløsning

Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen tilfaller
idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den
Idrettsstyret gir fullmakt.
Idrettskretsstyrets anbefaling: Idrettskretsens styre støtter forslaget, og anbefaler Idrettskretstinget å
vedta ny lov

8-3. Agder idrettskrets styrets forslag til Idrettskretstinget:
Tildeling av fylkeskommunale midler til særkretser/regioner og idrettsråd med klubber
tilknyttet Agder
Aust-Agder idrettskrets (AAIK) og Vest-Agder idrettskrets (VAI) har historisk hatt ulike ordninger for
bruk av fylkeskommunale midler for støtte til fylkenes organisasjonsledd. VAI har benyttet en
ordning med subsidiering av kontorleie, gratis kurs, seminarer og møter m.m, mens AAIK, i tillegg til
husleiesubsidiering, har tildelt særkretser/regioner et beløp med totalramme på kr 665.000,-. Etter
sammenslåingen av både idrettskretsene og fylkeskommunene er det behov for en endring av
denne ordningen.
Samtidig ser styret et behov for at fylkets idrettsråd må styrkes økonomisk, ettersom disse stadig får
en viktigere rolle i sine kommuner for å sikre en god utvikling av både anleggsutbygging og
idrettspolitikk generelt.
Forslag til fremtidig tildeling av deler av fylkeskommunale midler:
1. Subsidieringen av bokostnader på begge kontorer fortsetter
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2. Styret i Agder IK beslutter ifm budsjettbehandlingen hvert år hvilket beløp som skal tildeles,
spesielt på bakgrunn av tildelingen fra fylkeskommunen.
3. Av det beløpet som besluttes tildelt skal 60% tildeles særkretser/regioner (SK/R) og 40%
tildeles idrettsråd (IR) med antall medlemsklubber 4 eller flere
4. Forutsetninger for tildeling til IK/R:
a. En søknad med begrunnelse som viser at pengene skal brukes til rekruttering eller
forbedring av det aktive tilbudet i kretsen/regionen
b. Søknadsfrist 1. desember
c. Vedlegg: Tingvedtatt handlingsplan som inneholder punkter i pkt. a og beretning,
regnskap og budsjett fra sist Særkretsting
d. Tilstedeværelse på Idrettskretstinget til Agder IK
Beregning av tildeling til SK/R:
e. Antall aktive medlemmer i klubbene i Agder, med vekting 60%
f. Antall klubber i Agder, med vekting 40%
5. Forutsetninger for tildeling av midler til IR:
a. Innsending av årsmøteprotokoll, årsberetning, regnskap/budsjett og handlingsplan
b. Frist: 1. september
c. Deltakelse på Idrettskretstinget og årlig regionalt Idrettsrådsmøte
Beregning av tildeling til IR:
a. Tildeles idrettsråd med 4 klubber eller flere. Dette antallet er et krav for å ha etablert
et idrettsråd. Der det er under 4 klubber, er leder av største klubb kontaktperson.
b. Grunntilskudd på kr 3 000
c. Antall klubber i aktuell kommune
Fordi det for enkelte særkretser vil ha relativt stor betydning i form av redusert tilskudd, vil
det bli en overgangsordning for driftsåret 2021 slik at belastningen for disse reduseres.
Etter disse forutsetningene og beløpet som avsettes blir 700 000, får dette flg tildeling:

Særkrets
Agder Bedriftsidrettskrets
Agder Fotballkrets
Norges Håndballforbund region
Sørvest
Agder Gymnastikk- og Turnkrets
Agder og Rogaland Skikrets
Aust-Agder og Vest-Agder
Friidrettskrets
Agder Svømmekrets
Norges Motorsportforbund Region
Sør
Aust-Agder og Vest-Agder
Skytterkretser
Norges Cykleforbund Region Sør
Aust-Agder Rytterutvalg og VestAgder Rytterkrets

Tilskudd Endring
64 828 -62 172
62 366 26 366

Idrettsråd
Kristiansand IR
Arendal IR

Tilskudd
80 794
38 060

35 935
27 057
22 334

-65
-6 943
-83 666

Lindesnes IR
Grimstad IR
Flekkefjord IR

25 373
20 032
14 022

19 118
18 917

-16 882
-3 083

Farsund IR
Risør IR

12 687
12 687

15 829

-6 071

Kvinesdal IR

11 351

15 459
14 531

-7 241
-11 069

Tvedestrand IR
Vennesla IR

10 016
10 016

14 194

-13 306

Lillesand IR
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8 013

Norges Volleyballforbund Region
Sydvest
Agder Orienteringskrets
Aust-Agder Seilkrets og Vest-Agder
Seilkrets
Norges Tennisregion Sør-Vest
Sørvest Bandyregion
Badmintonkrets Sør
Agder Skiskytterkrets
Norges Basketballforbund Region
Sør
Norges Danseforbund Region Vest
Styrkeløftregion SørVest
Norges Skøyteforbund
Bueskytterregion Sør-Vest
Norges Bowlingforbund
Judoregion Sør
Norges Bordtennisforbund Region
Sør
Sør-Vestlandet vektløfterregion

12 704
11 708

-13 296
-18 992

Lyngdal IR
Froland IR

8 013
5 342

9 924
9 527
9 273
7 334
6 612

-3 876
-2 873
-16 727
-2 666
-14 888

Bykle IR
Evje og Hornnes IR
Sirdal IR
Birkenes IR
Valle IR

4 006
3 339
3 339
3 000
3 000

6 419
5 891
5 667
5 224
5 090
4 926
4 849

2 119
5 891
5 667
-12 976
3 890
2 226
4 849

Åmli IR
Bygland IR
Gjerstad IR
Hægebostad IR
Iveland IR
Vegårshei IR
Åseral IR

3 000
0
0
0
0
0
0

4 636
4 549

1 136
4 549

8-4. Agder idrettskrets styrets forslag til styrehonorar for perioden 2019-2020
I sak 4 på styremøte nr 1 i inneværende periode ble det under budsjettbehandlingen gjort flg vedtak:

Budsjett for 2019 godkjennes. Siden NIF ikke har sendt ut endelig tilsagnsbrev med rammetilskudd
for 2019, blir budsjettet å regne som foreløpig. Styrehonorar for perioden 1.1.2019 til tinget i
april/mai 2020 ble vedtatt med flg størrelser: Leder kr 20 000, nestleder kr 15 000, styremedlemmer
kr 10 000, varamedlemmer kr 5 000. Beløpet er budsjettert for utbetaling i 2019.
Kontrollkomiteen reagerte på dette vedtaket, og mente at det burde vært en sak som skulle vært
vedtatt på idrettskretstinget i desember 2018. Selv om kostnaden til dette vedtaket lå inne i det
godkjente budsjettet, ble kontrollkomiteens innspill tatt til etterretning, og honorar er ikke utbetalt.
De to tidligere kretsene hadde ulik ordning mht styrehonorar; AAIK hadde ikke praksis med honorar,
mens VAI hadde flg ordning: Kr 5000 pr år for styreleder, og kr 350 pr møtefremmøte for
styremedlemmer og varamedlemmer.
Forslag fra styret:
For styreperioden 2019-2020 vedtas det å videreføre den ordningen som VAI har hatt fra tidligere
med kr 5000 til styreleder pr år og kr 350 for styremedlemmer og varamedlemmer pr
møtedeltakelse, og at dette etterbetales i 2020. Dette gir en kostnad for toårs-perioden på kr
58 000.

8-5. Agder IK styrets forslag til styrehonorar for fremtiden
Styret i Agder idrettskrets foreslår flg beløp i fremtidig honorar for styrets medlemmer for periode på
to år:
Styreleder
kr 20 000
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Nestleder
kr 15 000
Styremedlemmer
kr 10 000
Varamedlemmer
kr 5 000
Dette gir en totalkostnad pr år på kr 65 000, og for 2-årsperioden kr 130 000. Beløpet er lagt inn i
langtidsbudsjettet.
8-6. Agder IK styrets forslag til anleggsplan for Agder 2020-2024
Styret i Agder idrettskrets har arbeidet ut et forslag til anleggsplan for fylket for tiden 2020 – 2024.
Planen foreligger i eget vedlegg.

Sak 9:

Ansettelse av revisor.

Kretsstyrets forslag:
Registrert revisor Per Aimar Lundal engasjeres som revisor for Agder idrettskrets for kommende
periode.
Kretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette revisors honorar

Sak 10: Valg
I.h.t. den nye lovens § 4 skal tinget foreta følgende valg:
a)

Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2
varamedlemmer. Ett styremedlem og et varamedlem velges av de ansatte.

Valgkomiteens innstilling:
Leder

Trond Blattmann

Kristiansand

Ny

Nestleder

Marte B Fossestøl

Arendal

Ny som nestleder,
styremedlem/nestleder i 8 år

Styremedlem

Siri Marie Gundersen

Arendal

Gjenvalg

Styremedlem

Kristine Emanuelsen

Kristiansand/

Ny som styremedlem,

Gjerstad

varamedlem 2019/20

Styremedlem

Arnt Abrahamsen

Farsund

Gjenvalg

Styremedlem

Nina Sunnås

Kristiansand

Gjenvalg

Styremedlem

Haakon Nipe

Risør

Gjenvalg

Styremedlem

Ragnar Wivestad

Kristiansand

Gjenvalg

Styremedlem

Per Ivar Bristøl

Søgne

Ansattes representant

Styremedlem

Gro Solveig Katerås

Froland

Ny
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1 Varamedlem

Trond Haugmoen

Froland

Ny

2 Varamedlem

Ellen Sophie Noraas

Kr.sand

Ny

3 Varamedlem

Karoline Storbukås

Kr.sand

Ansattes representant

b)

Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling:
Leder

Unni Blesvik

Risør

Ny som leder, en periode
som medlem

Medlem

Harry Svendsen

Arendal

Gjenvalg

Varamedlem 1

Kirsten Borge

Arendal

Ny

Varamedlem 2

Birger Eggen

Tvedestrand

Ny som var, 8 år som leder

c)

Valg av representanter til NIF’s Idrettsting og eventuelt ekstraordinært Idrettsting.
Styret får mandat til å velge ut kandidater til evt ekstraordinære Idrettsting

d)

Valg av valgkomite.
Styrets innstilling:
Leder

John Stensland

Lyngdal

Gjenvalg

Medlem

Aslak Heim-Pedersen

Arendal

Gjenvalg

Medlem

Margrethe Noraas

Kristiansand

Gjenvalg

Varamedlem

Lars Ravnåsen

Froland

Gjenvalg

Sak 11: Bestemme sted for neste Idrettskretsting.
Forslag til vedtak:
Det nye Idrettskretsstyret får fullmakt til å fastsette sted og tidspunkt for neste
Idrettskretsting.

Sak 12: Avslutning.
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IDRETTENS VERDIER
Glede
Fellesskap
Helse
Ærlighet

-----------------

Frivillighet
Demokrati
Lojalitet
Likeverd
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