
PROTOKOLL 

Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 

23.09.2020  

hos Kongsvinger Modellflyklubb og Rolv Werner Erichsen 

 

Tilstede: Roger Granseth, Kari Isnes, Anders Sønstebø, Linda Olsrud, Petter Berg, 

Rolv Werner Erichsen, Bjørg Kvernbakken, Karianne Holgersmoen 

 

Forfall: Arne Hansen 

 

SAK 47/20 - BESØK HOS KONGSVINGER MODELLFLYKLUBB 

  Idrettsrådet besøkte Kongsvinger Modellflyklubb på deres anlegg ved Sæter. 

Vedtak: Referat fra besøket/møtet vedlegges protokollen. 

 

SAK 48/20 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokoll er sendt på e-post tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. Følgende oppfølgingskommentarer 

  ble gitt: 

• Oppfølgingsmøte med kommunen er ennå ikke bekreftet 

• Besøk hos Victory Dance i november er OK. Besøket fremskyndes til 

onsdag 18/11. De har ikke lokaler for et etterfølgende styremøte, så 

det må avholdes et annet sted. 

• Driftstilskuddet fra kommunen er mottatt. 

 

SAK 49/20 - ENDRINGER I FORDELING AV LAM 

Nordic Taekwondo Kongsvinger opphørte som idrettslag i august, og det 

gjennomføres en ny LAM-fordeling uten dem. Saken er behandlet pr. e-post. 

Vedtak: Ny LAM-fordeling godkjennes. Kongsvinger Volleyballklubb har akseptert  

en lavere utbetaling i 2020 tilsvarende det 3 klubber har fått utbetalt for mye, 

mot at dette korrigeres vis a vis de 3 klubbene i 2021. 

 

SAK 50/20 - HØRING – IDRETTSFORBUNDETS SPILLEMIDDELSØKNAD 

Idrettskretsen ønsker innspill fra idrettsrådene som grunnlag for sin 

tilbakemelding til NIF på deres arbeidet med spillemiddelsøknaden til 

Kulturdepartementet.  Saken er behandlet pr. e-post, og Roger har utarbeidet et 

høringsnotat ut fra egne vurderinger og de innspill andre i styret har gitt. 

Vedtak: Det utarbeidede høringsnotat godkjennes og oversendes idrettskretsen 

 

 

 

 

 



SAK 51/20 - REPRESENTASJON PÅ IDRETTSKRETSENS EKSTRAORDINÆRE  

  TING SOM GJENNOMFØRES DIGITALT PÅ TEAMS. 

Idrettsrådets årsmøte ga styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og 

årsmøter. Idrettsrådet skal også velge ut 3 idrettslag som kan delta med 1 

representant hver. Det skal være minimum ett fleridrettslag. 

Styret drøftet situasjonen som har oppstått ved at det er gjort endringer i 

saksdokumentene etter fristen for utsendelse, og at sakslisten som følge av det 

ikke er i tråd med NIFs lov § 2-19. 

Vedtak: Kari Isnes, Anders Sønstebø og Linda Olsrud oppnevnes som representanter 

for idrettsrådet på det digitale kretstinget. 

Austmarka IL, Kobra Bordtennisklubb og KIL Turn er forespurt og har 

takket ja til å stille med klubbrepresentanter på tinget. 

Kongsvinger Idrettsråd fremmer under tingforhandlingene forslag om at 

tinget utsettes som følge av at sakslisten/saksdokumentene ikke er sendt ut i 

tråd med lovverket. Vi mener at idrettskretsen som «kontrollerende organ» 

ovenfor idrettsråd/idrettslag, selv bør etterleve lovverket. 

 

 

SAK 52/20 - NY HJEMMESIDE 

Vi må ta stilling til om ny hjemmeside skal etableres på NIF sin plattform eller 

om vi skal etablere annen løsning. Petter har sett nærmere på NIF sin løsning 

opp mot andre løsninger som kan etableres. 

Vedtak: Styret besluttet å opprette ny hjemmeside på annen plattform enn NIF sin. 

Avtalen med NIF sies opp, og Petter gis fullmakt til å ordne domene hos 

annen leverandør. 

 

 

SAK 53/20 - KORT GJENNOMGANG AV VÅR DOKUMENTHÅNDTERING I 

TEAMS. 

Det ble gjort en kort gjennomgang av vår dokumenthåndtering i Teams for de 

nye medlemmene i styret. 

Vedtak: Til orientering 

 

 

SAK 54/20 -  ORIENTERINGSSAKER / EVENTUELT 

• Det ble informert fra møtet med kontrollutvalget. Vi gjennomgikk 

veileder for kontrollutvalg og delte ut aktuelt lovverk. Styreprotokoller 

og årsmøteprotokoll ble sende medlemmene i etterkant. 

Kontrollutvalget konstituerte seg med Mette Solbergseter som leder.  

• Roger har sendt informasjon om responsen fra sin presentasjon i komité 

for Miljø og samfunnsutvikling på e-post til styrets medlemmer. 

• Det samlede medlemstall for idrettslagene i Kongsvinger er nå 7.634 

etter at en klubb har korrigert sine tall. Korreksjonen er med i LAM-

tildelingen. 

• Idrettsrådet er invitert til å delta på en workshop i forbindelse med et 

forprosjekt for utbedring av uteanlegget ved Roverud skole. Dette 



kolliderer med besøket hos modellflyklubben.  Arne Hansen er 

engasjert av kommunen i Roverud-prosjektet, og han representerer også 

idrettsrådet på dagens workshop. Vi har videre bedt om at IL Brane blir 

invitert. 

• Roger har hatt en telefonsamtale med daglig leder i KIL Ishockey i 

forbindelse med oppslaget i Glåmdalen lørdag om driftsstans på 

ismaskin. 

• Roger har mottatt en betalingspåminnelse fra Ny Vekst og Kompetanse 

AS (tidligere Promenaden) vedr. faktura fra desember 2019. 

Vedtak: Rolv sjekker opp rundt fakturaen fra Promenaden og gir Roger 

tilbakemelding.  

Forhold knyttet til drift av ismaskin i Kongshallen og også vinterdrift på 

Gjemselund tas opp i oppfølgingsmøtet med kommunen. 

Øvrig informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

Roger Granseth   Kari Isnes   Rolv Werner Erichsen 

 

 

 

Linda Olsrud    Petter Berg   Anders Sønstebøl 

 

 

 

  Bjørg Kvernbakken   Karianne Holgersmoen 

     

 

 

 

 

  



REFERAT FRA BESØKET HOS KONGSVINGER MODELLFLYKLUBB. 

 
Idrettsrådet ble tatt imot av styret i klubben og flere av klubbens medlemmer.  De viste litt av 

sin aktivitet, selv om været satte begrensninger på dette området.  Vi fikk også servert grillede 

pølser og mineralvann. 

 

Vi ble informert om aktiviteten i klubben.  Av klubbens 38 medlemmer er ca. halvparten 

aktive flyvere. De andre er støttemedlemmer.  Et medlemskap koster kr. 1.000 hvorav kr 300 

går til klubben, mens det resterende går til forbund og forsikring. 

 

De som skal fly må sertifiseres (ulik gradering avhengig av flyets vekt), og klubben har p.t. 2 

godkjente instruktører som kan gjennomføre sertifiseringen.  Det er utarbeidet 

sikkerhetsregler knyttet til aktiviteten som er gjort kjent gjennom oppslag på anlegget. 

 

Klubben leier arealet av Kongsvinger kommune. De har vært ved Sæter siden 1995, og har 

femårige leieavtaler som er blitt fornyet ved utløp. 

 

Klubben har ingen kvinnelige medlemmer, og kan ikke oppfylle bestemmelsene om 

kjønnskvotering i styret og komitéer/utvalg. De fant opplevde en del formelle krav til et så lite 

idrettslag som «slitsomt» og arbeidskrevende. Idrettsrådet presiserte at aktivitet er viktigst. 

 

En av medlemmene er norgesmester i helikopterflyging og et medlem (Bjørn Thorsteinsen) er 

tildelt luftsportsforbundets gullnål for sin innsats. 

 

Klubben henter inntekter fra grasrotandel, kiosk/utlodning under åpen dag i tillegg til LAM 

og kontingent.  Vedlikehold og drift av anlegget gjennomføres på dugnad. 

 

Rekruttering av yngre og nye medlemmer er en utfordring.  Mange tror sporten er mye dyrere 

enn den egentlig er. En totalpakke på utstyr koster ca. kr. 4.500. Det finnes fly til ca. 1.500 kr. 

Klubben vurderer innkjøp av utstyr for utlån til nye som vil prøve sporten, som et tiltak for å 

bedre rekrutteringen. Kari nevnte at samarbeid med skoler også kunne være et tiltak i denne 

forbindelse.  De ble anbefalt å søke økonomisk tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og 

Sparebankstiftelsen Hedmark.  Med funksjonshemmede medlemmer, finnes flere 

støtteordninger sentralt. 

 

Idrettsrådet informerte om sin sammensetning, idrettsrådets plass i idrettsorganisasjonen, våre 

lovbestemte hovedoppgaver og hva vi skal involveres i vis av vis kommunen i henhold til 

samarbeidsavtale med dem. 

 

Vi oppfordret klubben til å kontakte oss ved spørsmål, og at vi kan bistå i den grad det ligger 

innenfor det vi som idrettsråd skal jobbe med. 

 

 

 

 

 


