
PROTOKOLL 

STYREMØTE KONGAVINGER IDRETTSRÅD 

MANDAG 8. JUNI PÅ KONGSVINGER UNGDOMSSKOLE 

 

Til stede:  Roger, Rolv, Christina (t.o.m. sak 37/20) Tony, Fred, Åge Tommy, Bjørg,  

  Anders, Arne og Victoria 

 

Forfall: Kari 

 

 

SAK 35/20- PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Utkast til protokoll er sendt ut tidligere. Roger orienterte om at en klubb til har 

foretatt samordnet registrering og at medlemstallet er oppdatert i 

årsberetningen, at alle nye som valgkomiteen har foreslått er kontaktet og at 

alle som har fremmet forslag på kandidater til utøver- og ildsjelpris er 

kontaktet. 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet 

 

SAK 36/20- AVKLARE PRAKTISKE OPPGAVER KNYTTET TIL ÅRSMØTET 

Vi drøftet praktisk gjennomføring av årsmøtet og fordeling av oppgaver. Vi må 

bruke annen inngang enn hovedinngangen og en «baktrapp» til auditoriet på 

grunn av avslutningsarrangement ved kunnskapstrappa, og trenger mannskap 

ved diverse dører.  Christina og Anders er opptatt med skoleavslutninger og vil 

ikke delta på årsmøtet, men Christina er med på tilrettelegging i forkant. 

 

Vedtak: Kari ordner med diplom/blomster til prisvinnerne og en oppmerksomhet til 

de som fratrer funksjoner i idrettsrådet, og hun foreslås som dirigent. 

Rolv foreslås som sekretær og redegjør for regnskap og budsjett. Roger 

kommenterer årsberetning og styrets forslag til lovendringer. 

Tony møter representanter ved ytterdør, Victoria og Tommy tar imot/ 

registrerer fullmakter og loser deltakerne til trapp/heis.  Fred, Rolv og Arne 

samler deltakerne i rom i 2. etasje før vi går samlet og stille inn i auditoriet.  

Christina ordner med nøkkel i tillegg til at Tommy kan disponere kona sin 

nøkkel. Roger lager mal for protokoll i forkant av møtet. 

Vi møter på KUSK kl. 17:00 for tilrettelegging. 

 

SAK 37/20- ENDRING AV IDRETTSRÅDETS LOV § 17, PKT. 13 OG 14. 

Vi må justere forslaget til endring av § 17, pkt. 13 og 14 i loven vår som følge 

av at bedriftsidretten ikke lenger kan oppnevne styremedlem.  Samtidig ønskes 

funksjonstid i ulike roller tatt inn i lovteksten.  Ulike alternativer for 

funksjonstid med tilhørende argumenter ble drøftet under møtet. 

 

Vedtak: Flertallet går inn for at det foreslås en funksjonstid på 1 år ad gangen 



for samtlige funksjoner i idrettsrådet.  Roger oppdaterer lovforslaget. 

 

 

 

 

SAK 38/20-  ORIENTERINGSSAKER/EVENTUELT 

• Roger orienterte om at det er utbetalt nesten kr 800.000 av årets LAM-

tilskudd til klubbene. Hver klubb har mottatt 66% av hva de fikk tildelt 

i 2019. Endelig fordeling gjøres etter 15. august. 

• Fra Arkitektlaget AS har vi mottatt kunngjøring om at det iverksettes 

reguleringsarbeid knyttet til Strengelsrud Gård.  Kunngjøringen er 

oversendt Kongsvingers Golfklubb som er eneste berørte idrettslag, 

med de beskjed om at de tar kontakt om de ønsker involvering fra 

idrettsrådets side. 

• Victoria takket for blomster i forbindelse med datterens fødsel og 

overleverte takkekort til idrettsrådet. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

 

SAK 39/20 - REFERANSEGRUPPE – TILBYGG LANGELAND SKOLE 

Idrettsrådet er invitert til å være med i en referansegruppe/flerbruksgruppe i 

forbindelse med oppføring av tilbygg ved Langeland skole. Det er planlagt 3 

møter i gruppa, det første torsdag 11. juni kl. 15:00.  Vi kan delta med 2 

personer. 

 

Vedtak: Anders og Roger representerer idrettsrådet i gruppa. 

 

 

     Kongsvinger,  

 

 

 

Roger Granseth  Anders Sønstebø  Tony Børrud 

 

 

 

Fred Nordal   Bjørg Kvernbakken  Christina Ryan Øiungen 

 

 

 

Åge Tommy Knutsen  Rolv Werner Erichsen Arne Hansen 

 

 

 

Victoria J.  Bourne 


