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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019 

 
 

1.  STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE 
 

Årsmøtet 27. mars 2018 ble avholdt i Iglandstua på Grimstad Golfbane, og har inneværende år 

bestått av følgende styre og tillitsvalgte: 
 

Leder:  Fred Rune Røed   Eidekameratene 

Nestleder: Helge Næss Olsen   Lia IL 

Styremedlem/kasserer Morten Tønnevold   Express IL 

Styremedlem Marianne Tønnessen   Imås IL 

Styremedlem Kari Elin Bratteland   AGR  

Styremedlem Alf Olav Øye   Express IL 

1.varamedlem Marianne Gundersen   Jerv FK 

2. varamedlem Reni Lukas   Grimstad Triathlon 
 

Repr. for bedriftsidretten Ole Bjørn Lindland   Agder BIK 
 

1. Revisor Anette B Høie   GTIF 

2. Revisor Dagny Jørgensen   Lia IL/Trailklubben 
 

Innleid sekretærhjelp: Brit Ingebjørg Fossli. 
 

Følgende valgkomité ble valgt på årsmøtet:  

Leder Lene Beisland   Lia IL 

Medlem Rut Justi Haugsvær   Imås IL 

Medlem Kari Tveito Myhre   Express 
 

På første styremøte sa Morten Tønnevold seg villig til å påta seg kassererjobben. Helge Næss 

Olsen, Marianne Tønnessen og Alf Olav Øye fikk ansvar for halltildelingen, og Kari 

Bratteland, Marianne Tønnessen og Helge Næss Olsen valgt til stipendkomite. 

Kontaktpersoner vedr anlegg: Helge Næss Olsen, Freddy Røed og Alf Olav Øye.  
 

1.1  Styrets virksomhet. 

Arbeidsplanen som vedtas på årsmøtet, er retningsgivende for styrets arbeid. Styret (både det 

gamle og det nye) har i 2019 behandlet 74 ordinære saker fordelt på 9 styremøter.  

De viktigste sakene har vært: 

▪ Tildeling av idrettsstipend 2019 

▪ Tildeling av treningstid i hallene  

▪ Tildeling Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 

▪ Prosjekt «Alle Med» i samarbeid med Grimstad kommune  

▪ Innspillsmøte for barn og unge i regi KUD vedr. ny, nasjonal idrettsmelding 

▪ Tilrettelegger for kurs/samling for barneidrettsansvarlige i idrettslagene 

▪ Deltakelse på nasjonal og regional IR-konferanser 

▪ Innspill på div høringer og en nasjonal idrettsrådsundersøkelse 
 

1.2  Representasjon og møter. 

GIR har vært representert og deltatt på følgende møter og arenaer: 

▪ Åpen båt med NIF ifm Arendalsuka 13.aug: Kari E Bratteland 

▪ Nasjonal IR konferanse i Ålesund 30.aug- 1. sept: Helge Næss Olsen, Marianne Tønnesen 

og Brit Ingebjørg Fossli. 

▪ Regional idrettsrådsamling i Kristiansand 14.nov: Her stilte vi med 7 representanter.  

▪ Innspillsmøte vedr ny idrettsmelding 19.nov: Fred Rune Røed, Marianne Tønnessen, Alf 

Olav Øye og Brit Ingebjørg Fossli. 



 

 

 

2.  MØTER MED KOMMUNEN OG ANDRE. 
 

2.1  Det årlige dialogmøtet med politikere og administrasjon  

ble i 2019 ikke gjennomført pga kommunevalget. Utsatt til 23. januar 2020. 

 

2.2  Alle Med prosjektet. 
 

«En felles dugnad for å sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, 

uavhengig av familiens økonomi og andre barrierer» iht Fritidserklæringen».  

 

Det har vært et utmerket samarbeid med kommunen i denne prosessen anført av Anita Aabel i 

kulturtjenesten. Vi hadde 1 formøte og 2 «dugnadsmøter» (hvor veileder Stig Ertesvåg fra 

Agder idrettskrets loset oss flott igjennom). 

Formøte ble avholdt på rådhuset i mai sammen med Anita, hvor vi (Marianne Tønnessen og 

Brit I Fossli) gikk igjennom 19 sjekkpunkter ift hva kommunen har som tiltak p.t ift barn med 

økonomiske barrierer. Bortsett fra at kommunen forholder seg til Fritidserklæringen og har 

oversikt over hvor mange barn og unge som er nevnte kategori, hadde de verken tverrfaglig 

samhandling på kommunalt nivå, spesifikke møteplasser for frivilligheten eller en pott som 

frivilligheten kan søke på.   

Første «dugnadsmøte ble avholdt på Sorenskrivergården 17. juni. Her møtte ansatte både fra 

Frivilligsentralen og BUA. Dessverre kunne ikke flyktningetjenesten eller NAV stille, men det 

ble likevel et positivt møte hvor vi andre fikk utvekslet erfaringer og satt fokus på hvor «skoen 

trykker» mest. Bla. er det et stort savn at vi ikke har en felles «plattform» som viser oversikt 

over hvilke frivillige lag/foreninger vi har i Grimstad, og hva de kan tilby av ulike aktiviteter. 

Samt mangel på samhandling, bl.a. med skolene. Dette ble utgangspunktet for møte 2 på 

rådhuset 17. oktober. Invitasjonen gikk bredt ut til mange ulike frivillige organisasjoner og 

foreninger samt politikere og administrasjon i kommunen. Godt fremmøte (21 personer) med 

bla avtroppende og påtroppende ordfører, rådmann, politikere, kommunalsjef for kultur og 

oppvekst, kulturenheten, frivilligsentralen og idrettslag. Express IL høstet stor honnør for 

fondet de har avsatt til hjelp for barn med betalingsvansker, samt andre idrettslag som gjør det 

de kan for å inkludere alle barn og unge. Våre representanter var imidlertid tydelig på at det 

trengs et mer forutsigbart opplegg både når det gjelder tilskuddordninger og hvordan man 

«fanger opp» barn og unge som trenger et tilbud. Det som tilslutt ble bred tilslutning om blant 

politikerne, var at kulturtjenesten burde bevilges kr.100.000,- til å tilknytte seg 

«Tilskuddsportalen» hvor både offentlige og frivillige organisasjoner kan hente informasjon 

om ulike søknadsmuligheter. Dette ble også vedtatt i siste budsjettrunde i KS. 

 

2.3  Innspillsmøte i regi KUD ifm ny idrettsmelding. 
 

GIR ble forspurt som ett av 5 idrettsråd i landet å avholde et «Innspillsmøte» med barn og 

unge 13-19 år ifm den nye idrettsmeldingen som skal legges frem for Stortinget i 2021. 

Møtet ble avholdt i Sparebanken Sør Amfi Grimstad 17. november med 41 ivrige ungdommer 

som representerte flere idrettslag og idrettsgrener. Ungdommene ble inndelt i 6 grupper som 

skulle besvare 3 ulike oppgaver: Min idrettsaktivitet (hvorfor og hva er bra), Mitt 

idrettsområde (anleggsfasiliteter, tilgjengelighet etc) og Min drømmeaktivtetsdag. Vi fikk hjelp 

fra både idrettskretsen og Karin Glomsaker fra kommunen som «gruppesekretærer».  

Mange gode beskrivelser og momenter til forbedringer fremkom. Bla så fikk representantene 

fra Eide mye sympati for de treningsforholdene de har der ute!  

Karin Glomsaker vil bla bruke noe av dette i kommende rullering av PIF planen. Ekstra stas 

var det at idrettspresident Brit Kjøll og anleggsrådgiver i NIF, Torstein Busland var tilstede 

under hele møtet. Sammen med Ole Fredriksen i KUD og Nils Andre Gundersen i Fylket, rakk 

de å møte og bese anleggene til både Express, AGR, Imås og Sørild før innspillsmøte.  

 



 

 

 

4. FORDELING TILSKUDD OG STIPEND.  
 

4.1  Lokale Aktivitets Midler (LAM) 
 

Grimstad kommune ble i 2019 tildelt hele kr.1.756.521 i LAM basert på det totale 

innbyggertallet av barn og unge i alderen 6-19 år (en økning på kr. 134.000,-). Samtlige 

klubber med aktive medlemmer under 20 år ble tildelt midler, samt at de ble gitt midler til 

godkjente allidrettstilbud til barn og ungdom, inkludering/tilbud til funksjonshemmede og 

andre åpne tiltak/arrangement for barn. 
 

4.2  Kommunale kulturmidler til aktivitet og drift anlegg. 
 

Totalt ble det fordelt kr.1.402 036,-. (en økning på kr. 40.227,- fra i fjor). Kr. 497.057 gikk til 

aktivitet, og kr. 904.981 til drift anlegg. Her fikk imidlertid klubber utenfor NIF (Fjære og 

Imenes Skytterlag) hhv kr. 8.435,- til aktivitet og kr. 44.968,- til drift anlegg. 21av 30 NIF-

klubber søkte om aktivitetsmidler i 2019.  
 

4.3 Stipend til lovende utøvere. 

Stipendene ble som vanlig delt ut på årsmøtet, totalt kr. 60.000.-. 

Utviklingsstipend: Anders Rustekaas Fevang, sykling (GSK), Sindre Hansen, sykling (GSK), 

Madelen Haaheim Sveinungsen, friidrett (Sørild FK) og Noah Larsen, sprangridning (AGR). 

Satsningsstipend: Oskar Myrestøl Johansson, sykling (GSK,) Pernille Grønneberg Paulsson, 

dressurridning (AGR), Malèn Andersen, STUP, (Grimstad Seilforening), Elisabeth og Katrine 

Tønnessen, golf (Grimstad Golfklubb). 

        

5.  MEDLEMSSITUASJONEN. 

Pr 31.12.2018 var det 30 ordinære klubber som registrerte 8216 medlemskap hvorav 7701 

aktive fordelt på 38 ulike idrettsgrener og 23 særforbund. I tillegg kommer 12 bedriftsidrettslag 

med 350 medlemmer (ikke medregnet i medlemskap eller aktive). Grimstad Squahsklubb ble 

formelt nedlagt des.2018. 

Aktive u 20 år var 3827. Aktive voksne o 20 år var 4224. Det er pt 3 klubber som har 

godkjente Allidrettsgrupper (tidligere barneidrett). Express har i tillegg allidrettsgruppe for 

ungdom 12-19 år. Fordeling på kjønn og alder: 

 

J   6-12   1140   G    6-12       1102           Sum 2242                                                 

J  13-19    599   G  13-19         745        Sum 1344                  

K 20-25    285   M  20-25  501       Sum   786 

K o 26      965              M    o 26        2123          Sum 3088 

Barn 0-6 år                                                           Sum   241 

 

Verdi og årsverk utregnet etter SSBs modellen basert på antall medlemmer: 

147,77 årsverk som tilsvarer 73.498.000 i frivillig arbeid. (Må sjekkes!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. AVSLUTNING. 

 

Grimstad idrettsråd vil først og fremst gratulere hhv Stian Syvertsen, turngruppa i Express og 

Jarand-Matias Vold Gundvalsen, Grimstad Trail klubb som hhv årets forbilde og årets unge 

utøver i Agder. Helt fortjent! Prisene ble utdelt på Idrettsgalla Sør i Kristiansand 2. nov.  

Mange klubber har økning i medlemsmassen mye takket være gode/bedre anlegg-

/treningsfasiliteter. Det ser man også på prestasjonene. Grimstad Turn- og idrettsforening 

fortsetter å øke medlemsmassen. Har desidert den største andelen av aktive barn og ungdom 

mellom 6-19 år, hele 674 aktive. Grimstad Svømmeklubb har også fått flere utøvere som 

satser. Derfor viktig at en ny og tidsriktig svømmehall blir realisert så snart som mulig.  

Levermyr stadion har krevd mye ressurser fra kommunen. Her har idrettsrådet liten 

påvirkningskraft iom det er Norges Fotballforbund som setter kravene. Vi har forståelse for at 

en del klubber synes dette er litt «urettferdig» når en mindre klubb må bygge/skaffe anlegg 

selv. Dog så håper vi at kommunen på sikt se til de bydelene som har ganske «stusselige» kår. 

Blant annet i Eide. Her trengs det et løft! 

Grimstad idrettsråd setter for øvrig stor pris på det gode samarbeidet med Grimstad kommune. 

Man har «åpne kanaler» og er lydhøre. Det viste seg bla under «AlleMed» prosessen. En ekstra 

takk til Agder idrettskrets for alltid å gi gode råd og bistand når vi trenger det.  

Vi håper på et godt samarbeid med alle parter også kommende periode, med rullering av 

«Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» som et viktig arbeid for idrettsrådet i året som 

kommer. 

 
 

 

 

 

    Grimstad, 23. februar 2020 

    

 

  

_____________________     _____________________        ____________________ 

Fred Rune Røed                      Helge Næss Olsen                    Kari E Bratteland  

leder                                        nestleder                                   styremedlem 

 

 

_____________________     _____________________      ____________________ 

Marianne Tønnessen             Morten Tønnevold                  Alf Olav Øye 

styremedlem             styremedlem                            styremedlem 

 

 

_____________________       ___________________       ____________________ 

Ole Bjørn Lindland              Marianne Gundersen            Reni Lukas   

repr. Bedriftsidretten               varamedlem                          varamedlem 

 

 

_________________________ 

Brit Ingebjørg Fossli 

innleid sekretær 


