
PROTOKOLL 

STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 03.02.2020 

I KONGSVINGERHALLEN  

 

Tilstede: Roger Granseth, Kari Isnes, Christina R. Øiungen (t.o.m. sak 3/20), Tony Børrud, 

Åge Tommy Knutsen, Rolv Werner Erichsen (f.o.m. sak 3/20), Victoria J. Bourne. 

Forfall: Fred Nordal, Bjørg Kvernbakken, Anders Sønstebø, Arne Hansen 

 

 

SAK 1/20 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokoll var sendt ut i forkant. 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet.  

Roger informerte om at Anders Sønstebø har fått til en løsning vedr. SSB sin bruk av 

Holthallen, og at det således ikke er sendt brev til KKE (sak 74/19), og at 

samarbeidspartienes alternative budsjettforslag ble vedtatt i kommunestyret (sak 77/19). 

 

SAK 2/20 - NY HJEMMESIDE 

Roger og Christina informerte om bakgrunn for at det må etableres ny hjemmeside 

(idrettsforbundets avtale med Atea som leverandør er opphørt og NIF skal nå drifte dette selv) 

og status pr. i dag.   

 

Vedtak: Det tas sikte på å ha en ny hjemmeside fullt ut etablert til påske. Christina har ansvar 

for fremdriften i dette prosjektet. 

 

SAK 3/20 - INFORMASJON FRA KONGSVINGERHALLEN AS 

Daglig leder Else Jahnsrud informerte om kapasitetsutnyttelse i hallen og hvem som er 

brukere, og hun ga uttrykk for et sterkt ønske om flere leietakere. Det er ledig kapasitet i 

hallen, spesielt på parkettgolvet. I perioden fra 1/1 til påske er kunstgresset stort sett utnyttet 

på hverdager, men ellers er det mye ledig kapasitet også der. 

 

Vedtak: Idrettsrådet tar informasjonen til orientering.  Vi konstaterer at det er NTG og 

Øvrebyen/Sentrum videregående skoler som gjør hallen levedyktig, og vi bør ved passende 

anledninger informere våre medlemmer om den ledige kapasiteten i hallen. 

 

SAK 4/20 - NY LOVNORM FOR IDRETTSRÅD 

Forslag på ny lov for idrettsrådet basert på ny lovnorm og med egen redegjørelse for 

endringer. Bestemmelser om antall styre- og varamedlemmer, bedriftsidrettens tilknytning og 

representasjonsrett er videreført som i tidligere lov. Andre bestemmelser følger ny lovnorm. 

 

Vedtak: Ny lov i tråd med ny lovnorm godkjennes.   

Roger sender loven til våre medlemsklubber. Styret vurderer om det skal foreslås endringer i 

antall styre- og varamedlemmer samt representasjonsretten på idrettsrådets årsmøte.  Roger 

kontakter KBIR for å drøfte behov for endringer i bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet. 



 

SAK 5/20 - AVHOLDE KURS I KLUBBADMIN 

Vi opplever et behov for å kurse klubbene i bruk av klubbadmin.  Kari informerte om at KIL 

Allianseidrettslag planlegger tilsvarende for sine tilknyttede lag. 

 

Vedtak: Kurs for våre medlemsklubber samordnes med KIL sitt opplegg.  Kari har ansvar for 

videre arbeid med dette tiltaket. 

 

 

SAK 6/20 -  ILDSJEL- OG UTØVERPRIS 2019 

Ifølge statuttene er frist for å fremme forslag 1. mars hvert år.  

 

Vedtak: Roger sender e-post til klubbene med anmodning om å foreslå kandidater innen 

fristen som er gitt i statuttene.  Statuttene vedlegges e-posten til medlemmene. 

 

 

SAK 7/20 -  OPPSTART FORBEREDELSER TIL ÅRSMØTET 

Det ble drøftet hvilket arbeid som bør igangsettes nå som forberedelse til årsmøtet. 

 

Vedtak:    

• Roger utarbeider forslag til årsberetning til styremøtet 2. mars. 

• Rolv ferdigstiller regnskap for 2019 til styremøtet 2. mars, og sørger for at 

dette deretter blir revidert før påske.  Regnskapet danner grunnlaget for å 

drøfte budsjett for 2020 og innhold i økonomisk beretning, på neste 

styremøte. 

• Roger kontakter valgkomiteen og gir oversikt over hvem som er på valg, 

samt orienterer om at det må etableres nytt kontrollutvalg til erstatning for 

dagens revisorordning. Ett av valgkomiteens medlemmer er på valg og 

varamedlem er på valg. Roger avklarer med de som er på valg. 

• Vi ønsker å legge årsmøtet til KUSK, og Roger avklarer med Christina om 

det er OK. 

• Roger etablerer et dokument under styremøter/saker i arbeid i Teams hvor 

det kan gis innspill til arbeidsplan for 2020.  

 

 

SAK 8/20 - TEMAMØTE FOR VALGKOMITEER 

Vi har fått forespørsel fra Innlandet Idrettskrets om vi kan være med å fronte et temamøte for 

valgkomiteer som er planlagt på Gjemselund torsdag 13. februar. 

 

Vedtak: Vi stiller oss positive til henvendelsen og ber om tilbakemelding på hva idrettskretsen 

ønsker vi skal bidra med. 

 

 

 

 

 



SAK 9/20 - ORIENTERINGSSAKER/EVENTUELT 

Roger informerte om følgende: 

• Det er planlagt et regionmøte for idrettsråd torsdag 12. mars i regi av idrettskretsen. Vi 

blir en «teknisk arrangør» og peisestua på Gjemselund er reservert. Vi stor påmelding 

kan arrangementet måtte flyttes til større lokaler (f.eks. ishallen). 

• KOBBL har meldt tilbake at de fikk 2 nye regnskapskunder som følge av sin 

deltakelse på temakvelden i november, og takket for at de fikk anledning til å 

presentere seg. 

• Det er har møte i antidoping-prosjektet.  Vår oppgave i 2020 blir å gi klubbene 

informasjon om prosjektet og e-læringsmodulene «ren utøver» og «ren klubb» på 

Antidoping Norge sine hjemmesider. 

• Idrettsrådet er invitert til å delta på idedugnad og informasjonsmøte vedr. 75 års 

jubileum for frigjøringen.  Vi har ikke meldt oss på her da dette ligger utenfor hva vi 

bør prioritere. 

• Ordfører har forespurt Roger om å delta på vegne av frivillige organisasjoner, i en 

gruppe som skal vurdere utnevnelse av æresborger i Kongsivnger. 

• Roger har sendt e-post til Stig, Alf Mathias og Svein Olav om det passer med 

oppfølgingsmøte 2. mars, men har ikke mottatt svar. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Roger undersøker om styremøtet 2. mars kan 

legges til rådhuset. 

 

 

SAK 10/20- MØTE MED KONGSVINGER KLATREKLUBB 

Vi besøkte klatreveggen og så på klubbens aktivitet der. Klubbens leder Mats Berglund deltok 

deretter i møtet med informasjon om klubbens aktivitet og planer. 

 

Vedtak: Referat fra møtet vedlegges protokollen. 

 

 

 

Roger Granseth  Christina R. Øiungen   Rolv Werner Erichsen 

 

 

Åge Tommy Knutsen  Kari Isnes    Tony Børrud 

 

 

Victoria J. Bourne



REFERAT FRA MØTE MED KONGSVINGER KLATREKLUBB 

Vi startet med et besøk i klatreveggen i Kongsvingerhallen, og deretter informerte klubbens 

leder Mats Berglund om klubben. 

 

Klubben fikk et nytt styre i 2019, og etter det har det blitt en ny giv i klubben.  De hadde ved 

utgangen av 2018 48 medlemmer, og dette er nå økt til 110 medlemmer.  Omsetningen har 

økt fra kr 20.000 i 2018 til kr 120.000 i 2019. Inntektene blir benyttet til kjøp av utstyr. 

 

De har organisert trening mandag, onsdag og torsdag. De som har eget utstyr og 

sikkerhetskurs kan for øvrig benytte klatreveggen når hallen er åpen. 

 

Klubben har inntekt fra utleie av utstyr under organisert klatring, samt inntekter fra kurs som 

de avholder.  De har en medlemskontingent på kr. 100.  De har ingen aktivitetsavgift da hver 

klatrer må betale kr 50,- pr. gang til Kongsvingerhallen AS for bruk av veggen, eller de kan 

kjøpe halvårskort.  Det har vært en betydelig økning i antall kursdeltakere, ut fra at de krever 

at foreldre deltar og tar kurs, og ikke bare kan plassere barna der. Det gjennomføres nå to kurs 

pr. måned. 

Inntektsgrunnlaget er sårbart fremover da antall deltakere på deres kurs må forventes å bli 

redusert samtidig som stadig flere kjøper eget utstyr slik at leieinntektene reduseres. 

 

De har gjort henvendelse til Kongsvingerhallen AS om oppgradering av den store 

klatreveggen i hallen. Denne kan i dag ikke utnyttes i særlig grad av sikkerhetsmessige 

hensyn, men dersom denne oppgraderes vil den fremstå som en av landets fremste 

klatrevegger. Tilbudet kan da markedsføres på en helt annen måte, noe man ikke tør i dag. 

Svar på denne henvendelsen forventes i løpet av kort tid. 

 

De arbeider med oppstart av paraklatring, og har mottatt støtte fra NIF til dette.  Det er ca. 10 

funksjonshemmede som har meldt sin interesse for dette. Norges Klatreforbund til gi 

instruktører gratis kurs i denne forbindelse.  Vi informerte om muligheten for å søke om 

kommunalt tilskudd til kulturprosjekter som også inkluderer idrett, i denne forbindelse. 

Søknadsfrist er 15/2, og reviderte retningslinjer skal opp ti behandling i kommunestyret 6/2.  

 

Det eksisterer et utendørs klatreanlegg i privat eie på Åbogen.  Her har klatreklubben planer 

om å sørge for en oppgradering, og få til en større satsing på utendørsklatring sommerstid. 

Dette gir mulighet for å gjennomføre kurs i utendørs klatring i fjell. 

 

Videre er klubben på utkikk etter lokaler for en såkalt «buldrehall».  Dette bør være 

sentrumsnært.  Brannstasjonen kan være et aktuelt bygg når det blir bygd ny brannstasjon, 

men det er uavklart hva som vil skje med den gamle brannstasjonen i denne forbindelse.  Vi 

var innom andre mulige aktuelle lokaler i denne forbindelse, blant annet det tidligere Expert-

bygget som nå innehas av Sulland for bruktbilsalg. 

 

Klubben har startet arbeidet med å utarbeide en klubbhåndbok. 

 

Under aktivitetsdagen i Kongsvingerhallen i forbindelse med Reunion-opplegget 1. februar, 

var det ca. 400 som var innom klatreveggen i løpet av dagen. 


