
PROTOKOLL 

Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 22.10.2020 i Kongsvinger rådhus 

 

Til stede:  Roger Granseth, Kari Isnes, Linda Olsrud, Anders Sønstebø, Arne Hansen og  

  Karianne Holgersmoen 

 

Forfall: Petter Berg, Bjørg Kvernbakken og Rolv Werner Erichsen 

 

SAK 55/20 - OPPFØLGINGSMØTE MED KOMMUNEN 

Det ble avholdt oppfølgingsmøte med Alf Mathias Lilleengen og Svein Olav 

Lund 

 

Vedtak: Referat fra oppfølgingsmøtet vedlegges protokollen. 

 

 

SAK 56/20 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokoll var behandlet pr. e-post tidligere. 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. 

 

 

SAK 57/20 - INNHOLD NY HJEMMESIDE. 

Forslag til menyvalg på ny hjemmeside ble gjennomgått. Det ble 

videreinformert om at Petter har inngått avtale om nytt domene og er i gang 

med å designe hjemmesiden.  Han sender ut forslag når det er klart. 

Domenenavn blir kongsvingeridrettsrad.no. 

 

Vedtak: Forslaget til menyvalg påplusses «medlemsklubber» slik at det blir en  

oversikt over alle idrettslag i Kongsvinger kommune. Det er også ønskelig å 

kunne hente opp kontaktinformasjon for det enkelte idrettslag. 

 

SAK 58/20 -  REAKSJON PÅ AT FOTBALLEN UTVIDER SESONGEN FOR BARN 

NFF Indre Østland har utvidet sesongen for barn (helt til 7-åringer). Dette kan 

medføre at barn dras mellom ulike idretter i en alder hvor allsidighet er viktig. 

Anders har mottatt reaksjon på dette og tatt det opp muntlig med Innlandet 

Idrettskrets som allerede hadde fanget opp hendelsen, men de har ingen 

instruksjonsrett overfor særkretser. Vi drøftet hvordan vi kan reagere på slike 

hendelser i fremtiden. 

 

Vedtak: Ved fremtidige tilfeller vil vi også varsle idrettskretsen samt sende e-post til  

aktuelle medlemsklubber om hvordan vi mener sesongen bør være fordelt 

mellom idrettsgrenene når det gjelder barneidrett. 

 

 



SAK 59/20 -  FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSVINGER 

  KOMMUNE OG KIL TOPPFOTBALL. 

Idrettsrådet har mottatt forslaget for uttalelse i tråd med samarbeidsavtalen.  

Det ble foretatt en tredelt behandling av forslaget: 

a) Rådmannens innstilling om at behandling av avtaleforslaget utsettes og 

behandles sammen med budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. 

b) Forslagets pkt. 4 c) om at Kongsvinger kommune stiller hovedbanen på 

Gjemselund til gratis disposisjon i inntil 800 timer per år. 

c) Forslagets pkt. 4 f) om at Kongsvinger kommune skal bidra med 

ytterligere kr 500.000 per år når klubbens reklame-/sponsorinntekter 

overstiger 12 MNOK i året. 

 

Vedtak: a) Idrettsrådet gir enstemmig sin tilslutning til at saken utsettes nå og  

behandles sammen med budsjett/økonomiplan. 

b) Styret var delt på dette punktet: 

• Et flertatt på 4 stiller seg bak forslaget under forutsetning av at dette 

ikke skjer på bekostning av kommunens bidrag til de andre 

idrettslagene i Kongsvinger. 

• Mindretallet på 2 mener KIL Toppfotball bør betale leie for sin bruk 

av Gjemselund som i dag. 

c) Idrettsrådet mener enstemmig at dette punktet i avtalen bør strykes. 

Roger utarbeider utkast til uttalelse på bakgrunn av vedtaket og sender dette 

til styret for kommentarer før det oversendes til kommunen. 

 

 

SAK 60/20 - OPPGRADERING AV UTEAREALER VED ROVERUD SKOLE 

Arne orienterte om prosessen så lagt og presenterte det utkast som nå foreligger 

til oppgradering av utearealene på skolen.  Fra idrettens side har IL Brane 

deltatt i tillegg til at Arne er involvert i prosjektet og også har representert 

idrettsrådet. 

 

Vedtak: Idrettsrådet synes det er utarbeidet et godt forslag og har ingen kommentarer 

til det.  Idrettsrådet gir uttrykk for at det er en gjennomført en fin prosess 

med bred involvering med elever, lærere, FAU, idretten, funksjonshemmede 

osv. 

 

 

 

 

 

Roger Granseth   Kari Isnes   Linda Olsrud 

 

 

 

 

Anders Sønstebøl   Arne Hansen   Karianne Holgersmoen 



REFERAT OPPFØLGINGSMØTET MED KOMMUNEN 22/10-2020 

Til stede fra kommunen: Alf Mathias og Svein Olav. 

Til stede fra idrettsrådet: Roger, Kari, Anders, Linda, Arne og Karianne 

 

1. Behandling av spillemiddelsøknader 2020 

Alf Mathias redegjorde for kommunens bruk av Anleggsregisteret.no i forbindelse med 

idrettsanlegg, og den elektroniske behandlingen av spillemiddelsøknader. Søknadsfrist er 

egentlig 1/9, men kommunen aksepterer avvik. Det foreligger søknad fra DNT om 

spillemidler til turstier, samt fra Liermoen Kunstsnøanlegg SA (rehabilitering) om 

ordinære spillemidler, samt søknader til nærmiljøanlegg (O-kart).  I tillegg kommer 

kommunens egne søknader. 

Idrettsrådet ønsker å behandle søknadene på sitt styremøte 18/11. Alf Mathias sørger for 

at vi har prioriteringslista i forkant av dette møtet. 

Alf Mathias orienterte om at det var 2 prosjekt som han ønsket å jobbe for å få til. Det er 

anleggs for Frisbeegolf og en flytting av motorcrossbanen på Korperud. Her er det to 

grunneiere, avtaler som utløper om 2 år og klager fra naboer om støy. Det var vært dialog 

med representant for styret i klubben. 

Alf Mathias ønsker også at idrettsrådet etterlyser en anleggsplan for kommunen (og 

regionen). 

 

2. Kommunens budsjettprosess for 2021 

Det forventes at rådmannens budsjettforslag vil foreligge til møte i formannskapet 4/11 

eller 18/11.  Siste formannskapsmøte er 30/11.  Kommunestyret vil sluttbehandle 

budsjettet 17/12.  Idrettsrådet kan antagelig få mer informasjon ved å kontakte Rune Lund, 

og informasjon blir gitt på kommunens hjemmeside.  

 

3. Vinterdrift Gjemselund/driften i Kongshallen 

Det er ingen endring i status på denne saken fra situasjonen i vår.  Det er ikke ressurser for 

kvelds- og helgevakt, bortsett fra under kamper i OBOS-ligaen. Det jobbes med å få til en 

vaktordning og varslingsrutine knyttet til ismaskinen i Kongshallen, med det er ikke 

avklart.  

 

4. Koronasituasjonen 

Alle kommunale anlegg er nå åpnet for bruk dersom det enkelte idrettslag følger generelle 

korona-retningslinjer og de særskilte retningslinjer hvert enkelt særforbund har utarbeidet 

for sin idrett.  Det foretas nå rengjøring hver morgen. 

Ved smitteutbrudd kan gymsaler/haller bli stengt. Kommuneoverlegen vil være sentral i 

en slik beslutning. 

 

5. Kort evaluering av hallfordelingsmøtene 

Det er enighet om at arbeidet med fordeling av tid i hallene har funnet en fin arbeidsform, 

og at møtene med søkere til hallene fungerer bra.  Svein Olav tok opp at det er mye ledig 

tid i gymsalene på Vennersberg og Langeland, og at denne kapasiteten bør utnyttes før det 

«ropes» etter nye anlegg. 

 



 

6. Status utbygging av Gjemselund 

Det skjer for tiden ikke noen aktivitet i dette prosjektet.  

 

7. Fritidskortet 

Idrettsrådet tok opp om kommunen ville søke om deltakelse i det utvidede pilotprosjektet. 

Alf Mathias orienterte om at de hadde fått orientering om prosjektet. Ifølge opplysninger 

fra Stig Fonås søkte kommunen om deltakelse i fritidskortet, men var ikke med av de som 

ble valgt ut til det utvidede prosjektet. 

 

8. Info fra idrettsrådet om tiltak hvor vi kartlegger idrettslagenes egne anleggsplaner 

de nærmeste årene, samt hva de ønsker seg/drømmer om av idrettsanlegg i 

kommunen i fremtiden. 

Roger informerte om at idrettsrådet gjennom spørreundersøkelse kartlegger idrettslagenes 

planer om anleggsutvikling i egen regi, herunder om det er aktuelt å søke om spillemidler.  

Idrettslagene får i tillegg anledning til å komme med ønsker/drømmer om hva som ellers 

bør etableres av anlegg i kommunen. 

Ca. halvparten av idrettslagene har svart på undersøkelsen, og det vil bli utarbeidet en 

sammenstilling/rapport frem mot et regionmøte med idrettskretsen den 17/11. Kommunen 

vil også bli invitert til dette møtet, og idrettsrådet ble bedt om å forhåndsvarsle Stig Fonås 

om tidspunktet. 

Kommunen får rapporten når denne er ferdigstilt og behandlet i idrettsrådet. 

 

9. Kommunens kartlegging av eksisterende anlegg 

Idrettsrådet er tidligere orientert om prosjektet.  Det viser seg at det er mye mer 

omfattende enn antatt. Det er 320 idretts- og fritidsanlegg som har mottatt spillemidler i 

Kongsvinger kommune, og for 90 av disse er det forhold som krever besøk for avklaring. 

Det har skjedd mindre i sommer på grunn av pandemien, og det er usikkerhet knyttet til 

når kartleggingen kan ferdigstilles. 

 


