
PROTOKOLL 

STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 

ONSDAG 19.08.2020 PÅ GJEMSELUN 

 

Tilstede:   Roger Granseth, Kari Isnes, Linda Olsrud, Anders Sønstebø (fom sak 42/20),  

Arne Hansen, Karianne Holgersmoen 

 

Forfall: Bjørg Kvernbakken, Rolv Werner Erichsen, Petter Berg 

 

SAK 40/20 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 8. JUNI 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet av tidligere styre i forbindelse med 

  idrettsrådets årsmøte. 

 

SAK 41/20 -  MØTE MED KONTROLLUTVALGET 

Styret drøftet hvor bredt det bør være representert i et møte med det nyetablerte 

kontrollutvalget. 

 

Vedtak: Roger og Rolv avholder møte med kontrollutvalget. 

 

 

SAK 42/20 - LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) 2020 

NIF har inneværende år utbetalt et forskudd til klubbene tilsvarende 66% av 

hva den enkelte klubb fikk utbetalt i 2019. Beregning av årets samlede tildeling 

ut fra vedtatt kriterier viser at 3 medlemsklubber har fått utbetalt et større beløp 

i forskudd enn årets samlede tildeling tilsier.  NIF vil ikke kreve tilbakebetaling 

av småbeløp som dette dreier seg om, men vi må samlet holde oss innenfor den 

ramme som Kongsvinger er tildelt.  

 

Vedtak: Roger orienterer de klubbene dette gjelder om at de allerede har fått utbetalt  

mer enn de er berettiget til for 2020, at det ikke vil bli krevd tilbakebetaling 

nå, men at for meget utbetalt beløp for 2020 vil bli trukket i utbetaling for 

2021 – og redegjør for årsakene til at dette har oppstått. 

Anders tar opp i styret i Kongsvinger Volleyballklubb om de kan akseptere en 

redusert utbetaling i 2020 på summen de andre har fått utbetalt for mye 

(samlet kr. 2.257), mot å få dette ekstra i 2021.  Alternativt vil alle øvrige 

klubber få en liten reduksjon inneværende år, og så få dette kompensert i 

2021.  

 

SAK 43/20 - IDRETTSRÅDETS ARBEIDSPLAN FOR 2020 

Styret gjennomgikk de spesifikke lokale handlingsplaner for 2020, og fordelte 

noen oppgaver. 

 



Vedtak: Følgende oppgaver ble fordelt: 

• Behovskartlegging av anlegg:  Roger forespør klubbene om planer og 

behov i e-post. 

• Ny hjemmeside: Petter får ansvar med bistand fra Linda.  Saken tas opp i 

neste styremøte etter at Petter har sett nærmere på NIF sin løsning. 

• Klubbesøk: Se vedtak om møteplan 

• Oppfølging av kommuneavtalen: Se vedtak om møteplan 

• Gjennomgang av arkivmapper: Roger og Kari har ansvar for 

gjennomgang. 

• Utrede etablering og innredning av kontorplass: Arne sjekker med Terje 

Martinsen hva det vil koste å disponere lokaler hos ham og hva som 

eventuelt kan disponeres av teknisk utstyr. 

 

 

SAK 44/20 - HØRINGSUTTALELSE OMRÅDEREGULERING MIDTBYEN 

Utkast til uttalelse er blitt behandlet pr. e-post. 

 

Vedtak: Utkastet er godkjent og oversendt kommunen. 

 

SAK 45/20 -  MØTEPLAN FOR RESTEN AV 2020 

Møteplan for resten av året ble drøftet. 

 

Vedtak: Torsdag 17/9: Besøk hos Kongsvinger Modellflyklubb, med etterfølgende  

møte hos Rolv.  Roger avklarer muligheten med begge. 

Torsdag 15/10: Oppfølgingsmøte med kommunen, med etterfølgende 

styremøte i kommunens lokaler. Roger avklarer med kommunen 

Torsdag 19/11: Besøk hos Victory Dance.  Linda avklarer med klubben og 

muligheter for etterfølgende møte i deres lokaler. 

Torsdag 10/12: Eventuelt juleavslutning med litt servering og sosial prat. 

Avklares nærmere på senere tidspunkt. 

Møtestart kl. 18:00 for alle møter. 

 

 

SAK 46/20 - ORIENTERINGER / EVENTUELT 

• Driftstilskudd fra kommunen er omsøkt og Stig Fonås har bedt 

kommunens økonomiavdeling foreta utbetaling. 

• Dialog med politisk komité for miljø og samfunnsutvikling v/leder 

Inger Noer om muligheten for å presentere idrettsrådet og vår rolle i et 

komitémøte. Positiv respons.  Kan bli aktuelt onsdag 26/8. 

• Konferanse i regi av Innlandet fylkeskommune 3. september. Kari var 

påmeldt, men møtet er blitt utsatt. 

• Anders og Roger orienterte fra hallfordelingsmøtene. Greie møter med 

mest diskusjon knyttet til istid i Kongshallen. 

• Invitasjon til webinar om spillemidler er distribuert til klubbene på 

anmodning fra kommunen. 

 



Vedtak: Roger sjekker med Rolv om driftstilskudd er utbetalt.  Roger lager forslag til 

presentasjon for komite for miljø og samfunnsutvikling og sender dette ut for 

kommentarer i løpet av førstkommende helg.  Innspill til saker ble også gitt i 

møtet.  Øvrige saker tas til orientering. 

 

 

Kongsvinger,  

 

 

 

Roger Granseth  Kari Isnes  Linda Olsrud  Anders Sønstebø 

 

 

 

 

  Arne Hansen     Karianne Holgersmoen 

 

 

 

 

 

 


