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Protokollside 1 

 
Protokoll for 

Kretsstyremøte nr.6 2017 
28. august 2017 
Idrettens Hus 

 
 
Sak 42/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 43/17: Godkjenning av protokoll nr 5 2017 
Sak 44/17: Halvårsregnskapet 2017 
Sak 45/17: Høringsuttalelse – NIFs spillemiddelsøknad 2018 
Sak 46/17: Høringsuttalelse - ny norm for informasjonssikkerhet i idretten 
Sak 47/17: Høringsuttalelse – Retningslinjer for medisinsk beredskap ved store 
idrettsarrangementer i Norge 
Sak 48/17: Sammenslåingsprosessen VAI-AAIK – oppnevning  
Sak 49/17: Jubileumsmarkeringen 4.nov – program og innbydelse 
Sak 50/17: Oppnevning av representant til Distriktsrådet HV 07/08 for kommende 
stortingsperiode 
Sak 51/17: Uttalelse til etablering av motorsportsenter i Lillesand kommune 

O-sak A: Klubber/lag 
 O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem 
 O-sak C: Idrettslag som har jubileum i 2018: 

O-sak D: Årshjul for ungdomsutvalget 
O-sak E: Noen viktige møteplasser høsten 2017 
O-sak F: Representasjon/ andre møter/egne arrangementer 
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Protokollside 2 
 

Tilstede: John Stensland, Nina Sunnås, Marianne Fredbo , Marianne Kolbeinsvik, Ragnar 
Wivestad, Margrethe Noraas, Hilde Furuborg,  Leif Johannessen  
Forfall: Helge Henriksen 
Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl 
 
Møtet var vedtaksføre. 
 
 
Saker til vedtak: 
 
 
Sak 32/17: Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 

Sak 33/17: Godkjenning av protokoll nr.5 2017 
  

Vedtak 
 Styret godkjenner protokoll nr.5 fra styremøte 20.juni. 

O-sak A:Klubber/lag 

Nye idrettslag:  
Bedriftsidrettslag:  
O-sak B: Rapportering- en kort status/info på ansvarsområdene 
O-sak C: Idrettslag som har jubileum i 2018: 
 100 år 

- Vigør stiftet 5.okt 1918 
- Bjelland idrettslag stiftet 5.jan 1918 
- IL Framsteg stiftet 18.april 1918 
50 år 
- Flekkefjord Kajakklubb stiftet 1.nov 1968 
- Vennesla Badmintonklubb stiftet 22.okt 1968 
- Varodd Svømmeklubb stiftet 31.des1968 
- Vågsbygd Svømme- og Livredning stiftet 15.mai 1968 

O-sak D: Årshjul for ungdomsutvalget 
O-sak E: Noen viktige møterplasser høsten 2017 

 12.sept.   Seminar Daglig ledere Buen Mandal 
21.sept.               Møte jurykomiteen Idrettsgalla Sør. 
11.okt.                 Klubbadminkurs i Lyngdal 

12.okt               Økonomikurs i Kr.sand  
17.okt                 Grenseløs idrettsdag Kr.sand  
18.okt                 Klubbadminkurs i Kr.sand 
4.nov                  Idrettsgalla Sør 
9. og 16.nov       Coachingkurs 
17.-18.nov          Kurshelga i Arendal 

 
O-sak F: Representasjon/ andre møter/egne arrangementer 
 
Andre møter: 

21.06    Møte Flekkefjord kommune – Paraidrett    Brit Fossli/Wigemyr 
21.06    Møte med Neda i Batteriet ang. samarbeid om temakveld: 

Inkludering av minoritetsfamilie        Eide 
22.06    Allmøte NIF på Skype         Bristøl, Eide, Lassen 
22.06 Møte jubileumskomiteen     Sunnås,Noraas,Bristøl 
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22.06   Infomøte med medlemmer av Kr.sand Pistolklubb      
 Medlemskapssak unntatt offentlighet   Larsen, Bristøl 
23.06   Sameiemøte ang. ventilasjon og skilting               Bristøl 
9.08     Møte UIA/Per Christer Thomas Westergren. 

Prosjekt «ungdom med Astma».     Lassen 
9.aug    Møte Jarle Hansen Stålesen, oppfølgingstjenesten i 

Kristiansand kommune – Brit Fossli    Wigemyr 
11.08   Møte med Flyktningekoordinator i Kr.sand kommune    Eide 
14.08   Møte BURIA(Barn-ungdomsrådet i Agder). 
  Prosjekt «Ung og lovende?»    Lassen, Eide 
14.08   Møte ang. skilting HW gt.4            Bristøl 
14.08   Møte med prosjektgruppe for Ung og Lovende               Lassen, Eide 
14.08   Første fellessamling for mentorprogram              Eide 
15.08   Møte med Kristine Homdrom Emanuelsen.    

Oppstartsamtale Yngre lederutdanning.    Lassen 
15.08   Møte grenseløsidrettsdag Jan Martin Christensen  Wigemyr 
17.08   Møte Ola Uleberg – mulig veileder     Wigemyr 
17.08   Ungdomsutvalget besøker Arendalsuka   Lassen 
18.08   Møte grenseløsidrettsdag Brit Fossli, Jan M Christensen Wigemyr 
22.08   Organisasjonssjefmøte Ullevål    Larsen 
22.08   Innspillmøte på Skype ang. ny IT-Norm for NIF               Bristøl, Eide 
23.08   Møte med mentor              Eide 
24.08 Møte med Klatreforbundet  - Idrettens Hus   Wigemyr 
24.08 Møte med Motorsportforbundet – Idrettens Hus  Wigemyr 
28.08   Møte Flekkefjord Håndballklubb – idrettsskolen  Wigemyr 
 

Egne arrangementer: 

21.08   Klubbens styrearbeid i praksis – Åseral IL   Oftedal 
24.08   Personalmøte      Adm 
24.08   Møte med Klatreforbundet      Wigemyr 
28.08   Klubbens styrearbeid i praksis – Giv Akt IL    Oftedal 
 

Saker til vedtak: 
 
Sak 44/17: Halvårsregnskap 2017 
 
 Vedtak 
 Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Sak 45/17: NIFs Spillemiddelsøknaden 2018 - høringsuttalelse til IKT/digitalisering  
  
 Vedtak 

Styret støtter den felles høringsuttalelsen fra idrettskretsene og vedtar å oversende 
NIF en tilleggsuttalelse på vegne av styret i idrettskretsen. 
 
Tilleggsuttalelse fra styret i Vest-Agder idrettskrets, vedtatt på styremøte 28.august: 
 

I spillemiddelsøknaden beskriver man det som problematisk at NIF har fått kutt 
i IKT-budsjettet og at slike kutt på sikt vil gå utover tjenestetilbudet (1.2.2). 
Dette må imidlertid ses i et langsiktig perspektiv der fremtidige gevinster av 
omstruktureringen av IKT og digitalisering vil føre til endringer både innenfor 
drift og tjenesteyting fra NIF sentralt. 

Evalueringsutvalget som ble nedsatt av idrettsstyret i 2015, kom i desember 
2016 med sin rapport og anbefalinger til NIF om IKT-prioriteringer for 
fremtiden. 
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e7edfa47f77e457abf83827d39c
3e1d8/evalueringsutvalget-for-idrettens-felles-ikt-systemer.pdf. Rapporten 
peker på at den endringene innenfor IKT i liten grad har vært sett som 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e7edfa47f77e457abf83827d39c3e1d8/evalueringsutvalget-for-idrettens-felles-ikt-systemer.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e7edfa47f77e457abf83827d39c3e1d8/evalueringsutvalget-for-idrettens-felles-ikt-systemer.pdf
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organisasjonsutvikling og anbefaler at brukerne og deres organisasjonsledd i 
større grad involveres i styringsstrukturene. Når NIF sentralt reorganiserer 
IKT, ønsker Idrettskretsen at dette arbeidet gjøres etter en helhetlig modell 
med bred deltakelse. Sentralisering og effektivisering av IKT-arbeid og 
systemer vil på sikt kunne skape gevinster også nedover i 
organisasjonsleddene forutsatt at de berørte parter er med på endringsreisen. 
Effektivisering av iKT-systemer krever investeringer og NIF er godt i gang med 
dette arbeidet. Gevinst av slike investeringer kan ikke hentes ut før 
organisasjonen har innført de nødvendige endringer i struktur og kompetanse, 
både i NIF sentralt og i de underliggende ledd. Men en sentralisering av 
tjenester og systemer og eventuelt utsetting av drift til eksterne, vil kreve at 
organisasjonen tilpasses. En gevinstanalyse, gevinstplan og – ikke minst - 
oppfølging av gevinstplan vil være viktige virkemidler i tiden fremover. 

IT-arbeid og digitalisering er et viktig arbeid fremover, men vi synes kanskje 
dette området har fått i overkant stor plass i søknaden. Har NIF en strategi for 
dette arbeidet, og er videreutvikling av digitale løsninger noe NIF skal gjøre 
selv. 

Idrettskretsen støtter arbeidet med samordning av systemer og Idrettens 
databaser og fremhever viktigheten av digitaliseringsarbeidet. Det vil kunne 
være store effektiviseringsgevinster i arbeidet med samordning av registre på 
tvers av idrett. Idrettskretsene ønsker å være sterkt involvert i 
organisasjonsutviklingsarbeidet som kommer som følge av digitaliseringen og 
endringer innenfor IKT. Utarbeidelse av en overordnet Digitaliseringsstrategi 
og/eller IKT-strategi og en helhetlig tilnærming til digitaliseringsarbeidet vil 
bidra til en bedre utnyttelse av ressurser og en økt forståelse for 
organisasjonsendringene, blant annet med tanke på fremtidig 
kompetansebehov både sentralt og i idrettskretsene. 

På vegne av styret i Vest-Agder idrettskrets 

John Stensland 

Styreleder  

 
Sak 46/17: Ny norm for informasjonssikkerhet i idretten – høringsuttalelse 
 Saksordfører i denne saken har vært varamedlem til styret Margrethe Noraas 
  
 Vedtak 
 Styret vedtar høringsuttalelsen utarbeidet av Margrethe Noraas       

  

Norm med 

kommentar.pdf
 

 
 
Sak 47/17: Retningslinjer for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangementer i 

Norge - høringsuttalelse 
 
 Vedtak 
 Styret behandlet retningslinjene i styremøte 28.aug og gir følgende uttalelse til 

retningslinjene for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangementer: 
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 Styre oppfatter retningslinjene som godt gjennomarbeidet, og bærer preg av å være 
utarbeidet av personer med høy faglig kompetanse på området. Slik dokumentet 
fremstår, vil det gi enhver arrangør store utfordringer i forhold til å ha en beredskap 
iht til retningslinjene. Retningslinjene stiller store krav til fagkompetanse, som er 
avgjørende for arrangementets. Men styret ser store økonomiske konsekvenser med 
å etablere en beredskap iht retningslinjene. Kostnadene og konsekvensene bør 
utredes før et vedtak fattes.  

 For øvrig mener styret at retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved 
idrettsarrangement fra 2007 bør revideres, slik at det blir oppdatert og i samsvar med 
disse retningslinjene. 

 
Sak 48 /17: Sammenslåingsprosessen VAI-AAIK – oppnevning av vararepresentant til 

interimstyret 
 
 Vedtak 
 Ragnar Wivestad oppnevnes som vararepresentant til interimstyret 
 
Sak 49/17: Jubileumsmarkeringen 4.nov – program og innbydelser 

 
Vedtak 
Styret anmoder komiteen om å presentere et utkast til program og innbydelse til 
styremøte 26.sepember. 

 
Sak 50/17: Oppnevning av representant til Distriksrådet HV 07/08  i kommende 
stortingsperiode 

 
Vedtak 
Styret vedtar at org.sjef i AAIK oppnevnes til idrettskretsenes representant i 
distriktsrådet HV 07/08 for kommende stortingsperiode med org.sjef i VAI som 
vararepresentant. 

 
Sak 51/17: Uttalelse – etablering av motorsportsenter i Lillesand kommune 

 
 Vedtak 

Styret ser positivt på etablering av et motorsportsenter på Kjerlingland i Lillesand 
kommune. Etablering av større regionalt anlegg samsvarer med intensjonen i 
idrettskretsenes felles strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020. Styret ser 
det som en forutsetning at de grener innen motorsport som det skal etableres anlegg 
for, blir informert om de foreliggende planer, samt at de blir delaktig i prosjektering og 
utvikling av respektive anlegg.   
 
Neste styremøte er planlagt til tirsdag 26.september kl 1700 – Idrettens Hus. 
I dette styremøte vil idrettskretsens ungdomsutvalg delta og presentere sitt arbeid.  

 
            

Terje Larsen (s) 

Organisasjonssjef 
Referent 
 
 


