
PROTOKOLL 

STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 

25.11.2020 PÅ GJEMSELUND 

Til stede: Roger Granseth, Kari Isnes, Bjørg Kvernbakken, Linda Olsrud, Anders 

Sønstebøl, Arne Hansen, Karianne Holgersmoen 

 

Forfall: Rolv Werner Erichsen, Petter Berg 

 

SAK 61/20 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

  Utkast til protokoll er sendt ut og behandlet via e-post 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet 

 

SAK 62/20 - PRIORITERING SPILLEMIDDELSØKNADER 

Sak er behandlet via e-post i forkant av møtet. 

Vedtak: Idrettsrådet ber om at søknaden fra Kongsvinger Skøyteklubb prioriteres 

foran de kommunale søknadene når det gjelder ordinære anlegg. 

Forslaget til prioritering av nærmiljøanlegg støttes. Når det gjelder 

spillemidler til kulturbygg er kommunens eneste søker, og prioriteringen 

er opp til dem. 

 

SAK 63/20 - HONORAR OG KOSTNADSDEKNING 2020 

Roger og Kari fratrådte som inhabile ved behandling av saken. 

 

Praksis har vært at leder har mottatt et honorar ut fra budsjett vedtatt på 

årsmøtet. Leder og nestleder har mottatt et beløp fastsatt av styret til dekning 

av kontorkostnader. Andre styremedlemmer har fått dekket sine utlegg etter 

regning. 

Vedtak: Leder får et honorar på kr. 2.000 i henhold til budsjett vedtatt på 

årsmøtet. 

Leder og nestleder får kr. 2.000 hver til dekning av kontorutgifter. Øvrige 

styremedlemmer får dekket sine utlegg etter regning. 

 

SAK 64/20 - TILLEGGSUTTALELSE SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM  

  KONGSVINGER KOMMUNE OG KIL TOPPFOTBALL 

Saken er behandlet via e-post i forkant av møtet. I sak 59/20 vedtok flertallet i 

idrettsrådet å støtte at KIL Toppfotball gis 800 timer gratis disposisjon av 

Gjemselund stadion, under forutsetning av at dette ikke skjer på bekostning av 

bidragene til de andre idrettslagene i Kongsvinger. Rådmannens forslag til 

økonomiplan bryter med flertallets forutsetning. 

Vedtak: Det sendes en tilleggsuttalelse til kommunen om at flertallets forutsetning  

  for å stille seg bak dette punktet i avtalen, ikke er oppfylt. Det presiseres at 

idrettsrådets ikke stiller seg bak punktet med mindre det samtidig vedtas 

endringer i rådmannens forslag til økonomiplan som innfrir flertallets 

forutsetning. 



 

SAK 65/20 - KOMMUNENS ØKONOMIPLAN 2021-2024 

Det ble drøftet hvilke punkter i rådmannens forslag til økonomiplan vi bør gi 

våre kommentarer til, og hva som bør være argumentene i kommentarene. 

Vedtak: Idrettsrådet gir kommentarer til forslaget om at kommunens nettoutgifter 

til idretten skal reduseres med kr. 700.000 fra og med 2022. Det 

argumenteres for å beholde «gratisprinsippet», stønad til idrettslag som 

drifter egne/leide anlegg og kontingentkassa.  Videre foreslås at midler 

foreslått tildelt KIL Toppfotball i rene penger, i stedet benyttes til en 

varslingsordning ved stopp på ismaskinen i Kongshallen og til bytte av 

teknisk utstyr som er utslitt i Tråstadhallen. Videre ber vi om at det 

utarbeides en anleggsplan for nye anlegg og vedlikehold/utvikling av 

eksisterende anlegg som innarbeides i fremtidig rullering av kommunens 

økonomiplan. 

Roger lager forslag til uttalelse som oversendes de øvrige i styret for 

kommentarer før oversendelse til kommunen og formannskapets 

medlemmer. 

 

 

SAK 66/20 - IDRETTSRÅDETS HJEMMESIDE 

Hjemmesiden er nå oppe og går, en del dokumenter er lagt ut. Det ble drøftet 

om det var mer informasjon som burde tas inn på hjemmesiden samt 

informasjon til klubbene. 

Vedtak: Vi bør ta inn idrettsrådets lov og samarbeidsavtalen med kommunen som 

informasjon på hjemmesiden. Videre undersøkes muligheten for link til 

idrettsforbundet og idrettskretsen sine hjemmesider og til kommunens 

informasjon om lokale retningslinjer knyttet til pandemien. 

 

SAK 67/20 - IDRETTSRÅDETS FACEBOOK-SIDE 

Vi drøftet endringer i administrasjon av facebook-siden vår og hvordan vi skal 

benytte denne fremover. 

Vedtak: Linda legges inn som administrator sammen med Anders.  

Vi ønsker i fremtiden å benytte facebook-siden til å fortelle hva som er 

lagt ut av ny informasjon på hjemmesiden, slik at dette blir kjent. Roger 

sender informasjon til klubbene om den nye hjemmesiden. 

 

SAK 68/20 - ANLEGGSKARTLEGGING 

Vi drøftet hvordan vi skal bruke informasjonen fra kartleggingen videre. 

Vedtak: Informasjon fra klubbene om egne planer sier noe om hva vi kan forvente 

av søknader om spillemidler fremover. Roger sender oversikt til Alf 

Mathias Lilleengen om disse prosjektene. 

Andre ønsker/drømmer om anlegg ønskes benyttet til å få etablert en 

anleggsplan i kommunen. Vi avventer resultat av innspillet på 

økonomiplanen før vi tar dette opp med kommuneadministrasjonen. I 

noen grad at ulike idrettslag sammenfallende ønsker, og vi kan være en 

koordinator mellom disse idrettslagene. 

 



SAK 69/20 - UTTALELSE HØRINGSNOTAT KULTURMINNER 

Vi har mottatt høringsnotat vedr. kommunedelplan for kulturminner i 

Kongsvinger og Sør-Odal.  Det synes som om det kun er området på Liermoen 

som berører idretten i Kongsvinger. 

Vedtak: Vi semder en kort uttalelse hvor vi støtter forslaget om at det utarbeides 

en skjøtselsplan for hele området i et samarbeid mellom kommunen, 

grunneier, Granli IL og Kongsvingers Golfklubb. 

 

SAK 70/20 - ORIENTERINGSSAKER/EVENTUELT 

• Styret er gitt informasjon om det digitale regionmøtet med idrettskrets 

og fylkeskommune. Roger og Kari deltok. 

• Skolebehovsplanen for Kongsvinger kommer antagelig på høring etter 

behandling i formannskapet 30/11. Idrettsrådet er ikke angitt som 

høringsinstans, men skolene på Brandval, Roverud og Austmarka har 

gymsaler som idretten benytter. Det er derfor naturlig av vi ser nærmere 

på dette på nyåret. 

• Vi har mottatt informasjon fra NFF Indre Østland om at kommersielle 

aktører tilbyr tjenester rettet mot fotballaktivitet for barn/ungdom i 

alderssegmentet 6 – 14 år. Vi kjenner ikke til at dette forekommer hos 

oss, men må være oppmerksomme på at dette kan oppstå – også i andre 

idretter. 

• Det har vært dialog med kommuneoverlege og kommunalsjef helse i 

forbindelse med smittesituasjonen i Kongsvinger. Vi må her støtte oss 

til de helsefaglige vurderingene som gjøres. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Roger Granseth  Kari Isnes  Linda Olsrud  Arne Hansen 

 

 

 

 Anders Sønstebø  Karianne Holgersmoen  Bjørg Kvernbakken 


