
PROTOKOLL  

STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 27.01.2021 

GJEMSELUND 

 

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

  Bjørg Kvernbakken, Karianne Holgersmoen. 

 

Forfall: Rolv Werner Erichsen, Petter Berg, Arne Hansen 

 

 

SAK 1/21 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokollen var tidligere utsendt og behandlet pr. e-post. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. 

 

 

SAK 2/21 - OMFORDELING AV HALLTID SOM FØLGE AV MASSE- 

  VAKSINASJON I HOLTHALLEN (behandlet pr. e-post tidligere) 

Etter digitalt møte med berørte parter har KKE v/Svein Olav Lund sendt ut et 

løsningsforslag hvor hovedelementene er følgende: 

KIL Turn flytter sin aktivitet til KUSK-hallen og tildeles tid 4 kvelder pr. uke. 

KIL Håndball beholder en kveld i KUSK-hallen. Kongsvinger kommune leier 

tid på håndballgolvet i Kongsvingerhallen til disposisjon for KIL Håndball, slik 

at de opprettholder antall treningstimer totalt. De tilbys også litt mer tid i 

Marikollen. Kongsvinger Volleyballklubb flytter en av sine treninger fra 

KUSK-hallen til Marikollen. Chrystal Cheerleading får en trening på 

Langeland, og deler for øvrig tid med KIL Turn i KUSK-hallen. 

Vedtak: Idrettsrådet gir sin tilslutning til det forslaget som er sendt ut. 

 

 

SAK 3/21 - HENDELSER HVOR LAG «HAR TATT SEG TIL RETTE». 

Idrettsrådet er kjent med 2 hendelser hvor lag tilhørende to medlemsklubber 

«har tatt seg til rette» ved å avholde organisert trening på ikke tildelt 

treningstid i en kommunal hall og på et privat idrettsanlegg. Begge tilfellene er 

nå kjent for anleggseier. Vi drøftet hvordan idrettsrådet skal forholde seg til 

slike hendelser. 

Vedtak: Idrettsrådet mener det er anleggseier som har ansvaret for å reagere på 

ikke godkjent bruk av deres anlegg. Idrettsrådet kan eventuelt bistå 

private anleggseiere i slike saker, dersom det er ønskelig. 

 

 

SAK 4/21 - STATUTTER IDRETTSRÅDETS PRISER 

Roger hadde laget forslag til noen justeringer i statuttene for idrettsrådets 

priser.  Det ble i møtet foreslått en endring når det gjelder utøverprisen. 

Vedtak: Statuttene med den endring som ble foreslått i møtet ble vedtatt.   



De reviderte statuttene legges ut på idrettsrådets hjemmeside, og vi 

benytter e-post og facebook for å anmode idrettslagene om å nominere 

kandidater. 

 

 

SAK 5/21 - SKOLEBEHOVSPLANEN – HØRINGSNOTAT 

Roger hadde utarbeidet forslag til uttalelse fra idrettsrådet i forbindelse med 

høring av skolebehovsplanen. 

Vedtak: Forslaget vedtas som idrettsrådets uttalelse. Roger oversender til  

kommunen innen fristen 31.01., og uttalelsen legges ut på idrettsrådets 

hjemmeside.  

 

 

SAK 6/21 - ANLEGGSPLANER  

  Kommunestyret har vedtatt ENØK-investeringer i Holthallen i 2021, og planer  

om kunstis på Holt stadion er tatt fram igjen.  Det ble drøftet om og eventuelt 

på hvilken måte idrettsrådet skal engasjere seg, når vi gjennom media eller på 

annen måte blir kjent med planer for anleggsutvikling. 

Vedtak: Idrettsrådet skal først og fremst prioritere arbeidet med å få på plass en  

investerings- og vedlikeholdsplan for idrettsanlegg i Kongsvinger i 

samarbeid med kommunen.   

I den forbindelse kan det være aktuelt å søke informasjon som kan ha 

betydning for det arbeidet, når vi hører om at idrettslag har planer som 

ikke er så godt kjent for oss. 

 

 

SAK 7/21 - IDRETTSRÅDETS ÅRSMØTE 

Vi drøftet tidspunkt for idrettsrådets årsmøte, sett i lys av korona-situasjonen. 

Vedtak: Foreløpig dato for årsmøtet settes til 28. april, og så vurderes situasjonen 

når vi nærmer oss frist for innkalling.  Det undersøkes om Kongshallen 

kan være aktuell møteplass. 

 

 

SAK 8/21 - MØTEPLAN FREMOVER. 

Videre møteplan ble drøftet. 

Vedtak: Neste møte blir på Gjemselund onsdag 10. mars. Videre møteplan og plan  

for klubbesøk avventes. 

 

 

SAK 9/21 - INFORMASJONSSAKER/EVENTUELT 

• Vi ble kontaktet av kommunen i forbindelse med at KIL Fotball hadde 

forespurt om vinterdrift på Maarud-banen (bane 2) på Gjemselund. Saken 

bortfalt da det ble åpnet for innendørs trening igjen. 

• Det er vedtatt en forenklet lovnorm for små idrettslag som en prøveordning. 

Idrettslag med færre enn 75 medlemmer og lavere omsetning enn 250.000 



kroner trenger ikke valgkomité og kontrollutvalg, og de er nok med 3 stk. i 

styret.  Bruk av forenklet lovnorm må vedtas på idrettslagets årsmøte. 

• Idrettskretsen har invitert til digitalt kurs om styrearbeid i praksis, 

tilrettelagt for idrettsråd, i februar. 

• Kommunen har besluttet å beholde is i Kongshallen lenger enn planlagt for 

å gi et utvidet tilbud til de som benytter hallen.  Isen beholdes til 25. april, i 

stedet for 28. mars som opprinnelig planlagt. 

Vedtak: Vi deltar ikke på idrettskretsens digitale kurs om styrearbeid i praksis.  

Klubbene påminnes om ny lovnorm for små idrettslag når det nærmer seg 

tid for idrettslagenes årsmøter.  Øvrig informasjon tas til orientering. 

 

 

 

 

Roger Granseth   Kari Isnes   Bjørg Kvernbakken 

 

 

 

Anders Sønstebø   Linda Olsrud   Karianne Holgersmoen 

 

 


