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NORGES IDRETTSFORBUND 

SAKSLISTE 

ÅRSMØTET 03.06.2021 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigent 
3. Velge protokollfører 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle beretning for idrettsrådet 
9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning og 

kontrollutvalgets beretning 
10.Behandle forslag til arbeidsprogram 
11.Behandle innkomne forslag/saker 

a. Styrets forslag til kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler 
(LAM) for 2021. 

b. Styrets forslag til endring av§ 15 i Idrettsrådet lov. 
12. Vedta budsjett 
13. Foreta følgende valg: 

a. Valg av leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer 

b. Valg av Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem 
c. Velge representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt 
til å oppnevne representantene. 

d. Valg av Valgkomite med 3 medlemmer og 1 varamedlem 
14.Utdelinger og avslutning 



SAK 7. 

Forretningsorden ved årsmøtet. 

1. 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter(§ 14, pkt. 4) 

2. 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført 
på den sakslisten som er sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av sakslista. (§ 14, pkt. S) 

2. 
Representanter kan ikke ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletid begrenses til 5 min. 
første gang og 2 min. andre og tredje gang. Begrensningen gjelder ikke forslagsstillers 
redegjørelse for forslaget. 

3. 
Representanter ber om ordet ved håndsopprekning. 

4. 
Ingen representant har mer enn en stemme og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke 
stemmer anses som ikke avgitt (§ 18, pkt. 1) 

5. 
Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre saker avgjøres ved alminnelig 
flertall. (§ 24, pkt. 2, § 18, pkt. 1) 

6. 
Vedtak, med unntak av valg, skjer ved håndsopprekning hvis ikke noen krever skriftlig 
avstemming. 

7. 
Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det (§ 18, pkt. 2). 
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NORGES IDRETTSFORBUND SAKS. 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 

Idrettsrådets årsmøte vedtok i fjor å redusere antall styremedlemmer i idrettsrådet som etter 
dette består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. 

Styret har etter forrige årsmøte bestått av: 

Roger Granseth ILBrane Leder 
Kari Isnes KIL Friidrett Nestleder 
Rolv Werner Erichsen KIL Håndball Styremedlem 
Linda Olsrud Kongsvinger Danseklubb Styremedlem 

Victory Dance 
Anders Sønstebø Kongsvinger Styremedlem 

Volleyballklubb 
Petter Berg Lunderseter IL Styremedlem 
Bjørg Kvernbakken Bedriftsidretten Styremedlem 
Arne Hansen Kongsvinger Taekwon-Do 1. varamedlem 

Klubb 
Karianne Holzersmoen KIL Fotball 2. varamedlem 

Etter lovendring på siste årsmøte ble alle valgt for 1 år. 

Videre ble det på tinget til Norges Idrettsforbund i 2019 vedtatt lovendringer for 
bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådene. Bedriftsidretten kan ikke lenger oppnevne 
medlem av idrettsrådet med personlig vararepresentant. Alle styremedlemmer må velges på 
idrettsrådets årsmøte. 

Styrets interne arbeid. 
Det ble avholdt 8 styremøter og behandlet 70 saker i 2020. Protokoll fra styremøtene er lagt ut 
på Idrettsrådets hjemmeside. Styrets aktivitet gjennom 2020 har selvsagt vært preget av 
koronapandemien med løpende kontakt med kommunen i den forbindelse. 

Fra og med 2020 ble idrettsrådet pålagt å velge et kontrollutvalg på to personer pluss 
vararepresentant. Utvalget erstatter tidligere ordning med to valgte revisorer. 
Til kontrollutvalg ble valgt Mette Solbergseter og Bjørnar Søberg, med Thor Walmann som 
vararepresentant. Roger Granseth og Rolv Werner Erichsen fra styret har avholdt ett møte 
med kontrollutvalget. Kontrollutvalget har mottatt protokoll fra alle styremøtene som 
grunnlag for sitt arbeid, og de har kontrollert idrettsrådets regnskap. Det vises til 
kontrollutvalgets egen beretning. 



Idrettsrådet har utviklet en ny hjemmeside i 2020. Vi valgte å gå bort fra NIF sin plattform da 
vi kunne få en mer fleksibel løsning til en lavere pris ved å opprette eget domene. Petter Berg 
har stått for utvikling og design av hjemmesiden og er vår web-ansvarlig. 
Idrettsrådet har så langt ikke fått gjennomgått gamle manuelle arkiver og digitalisert disse, så 
hjemmesiden inneholder foreløpig kun dokumenter fra 2020. 

Forholdet til idrettslag i Kongsvinger. 
Medlemmer. 
Kongsvinger Idrettsråd består pr. 31.12.2020 av 40 klubber/lag som samlet har innrapportert 
6.780 medlemmer pr. 31.12.2020. Det er 854 færre medlemmer enn pr. 31.12.2019. 
Idrettsrådet gjør i 2021 en nærmere analyse av frafallet og har dialog med kommunen om 
dette. 

Nordic Taekwondo Kongsvinger og Jump Break & Hip Hop Klubb har opphørt som idrettslag 
i 2020. Jump har heller ikke foretatt samordnet rapportering de seneste årene. 
Kongsvinger Roklubb utvidet sin aktivitet med padling og har endret navn til Kongsvinger 
Ro- og Padleklubb. 

Det er i tillegg 12 bedriftsidrettslag som nå er tilknyttet Kongsvinger Idrettsråd. 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
V åre medlemsklubber ble i 2020 tildelt samlet kr.1.156.600 i lokale aktivitetsmidler. 
NIF besluttet i 2020 å forskuddsutbetale hvert enkelt idrettslag 66% av hva de mottok i 2019, 
som følge av at noen idrettslag fikk likviditetsutfordringer på grunn av koronarestriksjonene. 
Det ble derfor opp til styret i idrettsrådene å fastsette kriteriene for LAM i 2020. Vi valgte å 
videreføre de kriteriene som ble vedtatt på vårt årsmøte i 2019. 

Klubbesøk/klubbdialog. 
Idrettsrådet har i 2020 besøkt Kongsvinger Klatreklubb og Kongsvinger Modellflyklubb. 
Smittevernstiltakene har gjort det vanskelig å gjennomføre flere klubbesøk. 

Vi tok kontakt med ca. 15 idrettslag i forbindelse med kartlegging av økonomiske 
konsekvenser for idretten når aktiviteten ble nedstengt våren 2020. Utgangspunkt for 
kontakten var innrapportering i den sentrale registreringsordningen. 

Vi har også hatt kontakt med en del idrettslag i forbindelse med smittevemstiltak som har 
berørt idretten gjennom året, og vi har i denne sammenheng svart på henvendelser fra klubber 
etter beste evne. 

Vi har i tråd med vedtatt arbeidsplan lagt stor vekt på informasjon til våre medlemmer via e 
post og etter hvert den nye hjemmesiden vår. Mot slutten av året har vi også vært mer aktive 
på vår facebook-side. 

Vi har gjennom en spørreundersøkelse kartlagt planer om anleggsutvikling i idrettslagenes 
egen regi, og hva idrettslagene ønsker seg/drømmer om når det gjelder anleggsutvikling i 
Kongsvinger. Resultatet av denne kartleggingen er benyttet i dialog med idrettskretsen, og vil 
også være et grunnlag i forbindelse med et ønske om å få etablert en anleggsplan i 
Kongsvinger. Kartleggingen gir også en pekepinn på hva vi kan forvente av søknader om 
spillemidler i årene som kommer. 



Idrettsrådets priser. 
Idrettsrådets utøverpris ble tildelt Mia Humborstad Westgaard, KIL Håndball. Ildsjelprisen 
ble delt mellom Mads Rune Berg, Lunderseter IL og Arne Hansen, Kongsvinger Taekwon-Do 
Klubb. Prisene ble delt ut på idrettsrådets årsmøte. 

Oppsummering. 
Vi har i 2020 hatt mer kontakt med en del av idrettslagene enn de foregående årene. Vi 
ønsker oss likevel et enda større engasjement rundt de oppgaver idrettsrådet har på vegne av 
idretten som helhet, og det arbeid vi skal utføre i den forbindelse. 

Forholdet til kommunen. 
Oppfølging av samarbeidsavtalen. 
Det er i løpet av året avholdt to fysiske oppfølgingsmøter med representanter fra kulturetaten 
og KKE i tråd med den løpende samarbeidsavtalen. 

Koronasituasjonen. 
Det har vært løpende dialog med kommunen i form av digitale møter, telefonsamtaler og e 
post utveksling i forbindelse med koronapandemien. Møtene har i stor grad dreid seg om 
smittevemstiltak, men også om økonomiske konsekvenser for idretten under pandemien. 

Kommunen fremskyndet søknadsfrist og behandling av søknader om tilskudd fra de klubber 
som drifter egne eller leide anlegg for å avhjelpe likviditeten i de idrettslag som faller inn 
under denne ordningen. 

Fordeling av treningstid i kommunale haller. 
Idrettsrådet har deltatt på fordelingsmøter sammen med kommunen (KKE) og de aktuelle 
idrettslagene om fordeling av treningstid i kommunale idrettshaller, Kongshallen og i 
gymsaler. Vi hadde også et forberedende møte med KKE forut for fellesmøtene. 
Roger Granseth og Anders Sønstebø har representert idrettsrådet i denne forbindelse. 

Kontakt med politikere. 
Roger Granseth har presentert idrettsrådet og idrettsrådets arbeid i Komite for Miljø og 
Samfunnsutvikling. Det har også vært en viss kontakt med noen politikere i etterkant av 
denne presentasjonen. 

Saker idrettsrådet har uttalt seg om vis a vis kommunen. 
Idrettsrådet har henvendt seg skriftlig til kommunen i følgende saker: 

• 
• 
• 

• 

• 

Planer for tilbygg ved Langeland skole. Roger Granseth og Anders Sønstebø deltok 
også på befaring på skolen med presentasjon av planene. 
Endringer i drift av kommunale idrettsanlegg som følge av reduserte menneskelige 
ressurser. Idrettsrådet påpekte ulempene dette medførte for idretten. 
Områderegulering Midtbyen. Vi tok opp parkeringsmuligheter og trafikkflyt knyttet til 
arrangementer på Gjemselund og i Kongshallen. 
Planer for utearealer ved Roverud skole. Arne Hansen representerte idrettsrådet på et 
møte i denne forbindelse. Vi påpekte at IL Brane må involveres, og ga ros for måten 
prosjektarbeidet så langt var gjennomført på. 
Kommunedelplan for kulturminner. Idretten berøres ved Liermoen, og vi støttet 
forslag om involvering av Granli IL og Kongsvingers Golfklubb i denne forbindelse. 



• Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og KIL Toppfotball, hvor vi mente 
det ikke var kommunens oppgave å bidra med «sponsormidler» utover det som ligger i 
drift av Gjemselund. 

• Kommunens prioritering av spillemiddelsøknader, hvor våre innspill ble tatt til følge. 
• Kommunens budsjett og økonomiplan for de nærmeste årene. Følgende ble 

kommentert: 
o Gratisprinsippet ved utleie av kommunale anlegg til barn og ungdom må 

opprettholdes. 
o Tilskudd til de idrettslag som drifter egne/leide anlegg må opprettholdes 

minimum på nivå med 2019. 
o Kontingentkassa må opprettholdes på nivå med 2019. 
o Bemanningen til drift av kommunale idrettsanlegg må styrkes igjen. 
o Investeringer i teknisk utstyr i Tråstadhallen bør prioriteres (KIL Hådball og 

Kongsvinger Basketballklubb ga tilsvarende innspill). 

Alle våre uttalelser er å finne på vår hjemmeside. 

Oppsummering. 
Vi opplever å ha hatt meget god dialog med kommunen gjennom 2020. Vi har blitt involvert 
i det som har berørt idretten i Kongsvinger, og vi opplever å ha blitt lyttet til både av 
kommunens administrasjon og politikerne. Vi anser i stor grad å ha fått gjennomslag for våre 
synspunkter. 

Forholdet til Hedmark Idrettskrets, NIF og Hedmark Fylkeskommune m.tl. 
Møter/konferanser. 
Kari Isnes, Anders Sønstebø og Linda Olsrud representerte Kongsvinger Idrettsråd på 
ekstraordinært kretsting i Innlandet Idrettskrets. Møtet ble avviklet digitalt. Vi ble også bedt 
om å velge ut tre idrettslag (hvorav ett fleridrettslag) som deltakere fra Kongsvinger 
kommune på det samme kretstinget. Austmarka IL, Kobra Bordtennisklubb og KIL Tum 
stilte velvillig opp i den forbindelse. 

Før nedstengningen i mars arrangerte idrettskretsen regionalt temamøte for valgkomiteer. 
Roger Granseth fra styret og Gunn Dammen og Tore Eig fra valgkomiteen deltok på dette 
møtet. 

Innlandet Idrettskrets arrangerte våren 2020 et digitalt informasjonsmøte for idretten i 
Innlandet hvor også stortingspolitikere fra Innlandet deltok. Kongsvinger Idrettsråd ble valgt 
ut som det idrettsrådet som fikk anledning til å holde et innlegg om konsekvenser knyttet til 
nedstengning av idretten, og komme med synspunkter på de kompensasjonsordninger som 
myndighetene hadde tilbudt. 

Idrettskretsen har avholdt to regionale møter for idrettsråd i løpet av 2020, hvor også 
representanter for kommunene har deltatt. Møtene er avholdt digitalt og Kongsvinger 
Idrettsråd har vært representert på begge møtene. Hovedtema på begge møter har vært 
anleggsplaner og -utvikling. Idrettskretsen vil følge opp dette med møter med alle 
kommunestyrer i Innlandet i løpet av 2021. 

Konferanser som nasjonal samling for idrettsråd og Idrettshelga Innlandet ble ikke 
gjennomført i 2020 på grunn av koronapandemier. 



Høringer. 
Idrettskretsen ba om innspill fra idrettsrådene som grunnlag for sin tilbakemelding til NIF på 
deres arbeid med spillemiddelsøknaden til Kulturdepartementet. Vi ga en skriftlig 
tilbakemelding til idrettskretsen på de punkter vi følte vi hadde nok innsikt til å mene noe om. 

Bedriftsidretten. 
Bedriftsidretten er underlagt Innlandet Bedriftsidrettskrets. Jan Erik Sundt er soneleder for 
Kongsvinger. På grunn av koronarestriksjoner har det vært liten aktivitet innen 
bedriftsidretten i 2020. 

Trimutvalget 
Trimutvalget arrangerte den 30. utgaven av Kongsvinger Maraton. Nytt av året var 
Kongsvinger-mila som ble satt på programmet i tillegg til helmaraton, halvmaraton og 
minimaraton. Det ble godt mottatt og blir nok et fast innslag i dette tradisjonelle 
arrangementet. 
På grunn av koronarestriksjonene måtte arrangementet i 2020 foregå over to dager, da det 
ikke var anledning til mer enn 200 deltakere samtidig. Totalt fullførte ca. 300 deltakere en av 
distansene i løpet av disse to dagene. Løpene ble arrangert med puljestart med 25 i hver pulje 
med 1 minutts intervall mellom puljene, og det var denne gang ikke tilrettelagt med 
garderober og dusj på grunn av pandemien. 

Trimutvalget bistår også Byen Vår med å arrangere Sentrumsløpet. 

Bowlingutvalget. 
Det ble avviklet en del bowlingskamper i begynnelsen av året. Men på grunn av 
nedstengningen i mars lot det seg ikke gjøre å sluttføre seriespillet. 

På grunn av pandemien var det i 2020 ikke aktivitet i utvalgene for sykkel, friidrett og fotball. 

Kongsvinger, 20. mai 2021 
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Regnskap Kongsvinger Idrettsråd 2020 

Regnskap 2020 Budsjett 2020 Merknader 
Inntekter 
Kontingentinnbetalinger 0 0 
Tilskudd fra kommunen 40 000 40 000 
Renteinntekt/kundeutbytte 158 0 
Overføring fra Hedmark Idrettskrets 0 
Sum inntekter 40158 40000 

Utgifter 
I ldsjelpris/Utøverpris 15 000 15 000 
Hjemmeside 350 3 500 
Styremøter/årsmøte 2 353 3 000 
Reiseutgifter 0 2 000 
Kurs og eksterne møter 0 10 000 
Honorar 2 000 2 000 
Tilbakeføring av kontingent 0 0 
Kopiering/trykking 0 0 
Telefon og kontorutgifter 4 000 4 000 
Diverse kostnader 2 078 4 000 1 

Sum utgifter 25 780,50 43 500 

Årsresultat 2020 14 377,50 -3 500,00 

SAK9 

Note 1 
Gaver, blomster og nettbankutgifter 



Kongsvinger Idrettsråd Balanse 31.12.2020 

Balanse 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Eiendeler 

Omløpsmidler 
Bankinnskudd 103174,6 88870,81 113034,73 109762,04 81830,39 
Sum eiendeler 103174,6 88870,81 113034,73 109762,04 81830,39 

Egenkapital og gjeld 
Sum egenkapital 103174,6 88870,81 113034,73 81830,39 107702,03 
Sum gjeld 0 0 0 0 0 
Sum egenkapital og gjeld 103174,6 88870,81 113034,73 81830,39 107702,03 

Note: Det ble høsten 2019 oppdaget at DnB ikke hadde avsluttet Idrettsrådets 
driftskonto slik vi hadde bedt om. Det viser seg det står igjen 2747,67 på kontoen i Dnb 
Dette er tatt med i bankinnskudd i balansen. Kontoen i DnB vil bli avsluttet i 2020 



Kongsvinger idrettsråd 2020 
0l.01.2020-31.12.2020 

Inngående saldo kto. 1822.72.63756 86 049,43 

Sum driftsinntekter 40000,00 
Sum driftskostnader 25 780,50 

Renteinntekt 158,00 

IArsresultat 14 377,50 

Utgående saldo kto. 1822.72.63756 103 174,60 

Note: 
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Anders Sønstebø 
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NORGES IDRETTSFORBUND SAK9. 

Økonomisk beretning for 2020. 

Idrettsrådets inntekter som består av tilskudd fra Kongsvinger kommune, er som budsjettert. 

Koronapandemien har medført at flere tiltak idrettsrådet normalt ville deltatt på, er blitt 
avlyst. Idrettsrådet har derfor ikke hatt reisekostnader eller utgifter til eksterne kurs og 
møter i 2020. 

Vi valgte å etablere ny hjemmeside på annen plattform enn hos Norges Idrettsforbund (NIF), 
da dette ga oss en mer fleksibel løsning til en langt lavere pris enn hos NIF. 

Leder mottok kr 2.000 i honorar for 2020 i tråd med budsjett. Leder og nestleder har 
mottatt kr. 2.000 hver til dekning av telefon og kontorkostnader etter vedtak i styret. 

Utgifter til årsmøte/styremøter og diverse kostnader er lavere enn budsjettert. 

Idrettsrådet har en opparbeidet egenkapital på mer enn kr. 103.000 i form av bankinnskudd, 
og har ikke noen gjeld. 

Kongsvinger, 20. mai 2021 

M'Y~ 
Roger Granseth 
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Varamedlem 



Kontrollutvalgets beretning for 2020 
I henhold til NIFs lov§ 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Kongsvinger Idrettsråd sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettsrådets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 

på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi 
en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta 
regnskapsrevisjon. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 
det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettsrådets styre [ev. 
administrasjon]. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet 
for 2020. 

Saker til årsmøte: 

Det er ikke innkommet noen forslag fra klubbene. Styret i Idrettsrådet har selv kommet med 2 forslag. 
Dette gjelder «Kriterier for utdeling av Lokale Aktivitetsmidler» slik at disse er i henhold til retningslinjer fra 
Kulturdepartementet og NIF. Det samme gjelder Bedriftsidrettens representasjonsrett i idrettsrådet, slik at 
dette er i samsvar med NIF sin lovnorm. 

Konklusjon: Kontrollutvalget har ingen innvendinger til ovennevnte. 

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 
stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot 
avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår. 

Balansen viser idrettslaget verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 
dokumentasjon. AIie balanseverdier er reelle pr 31.12. 

Regnskapet viser et overskudd på kr 14.377,50, og ved årsavslutning 2020 økte den frie egenkapitalen med 
kr 14.377,50 til ny EK kr. 103.174,60 .. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 
som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 



" Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettsrådets årsregnskap for 2020 godkjennes av 
årsmøtet. 

Kongsvinger, 20. mai 2021 

for Kontrollutvalget i Kongsvinger Idrettsråd 

<;~~~~ 
Thor A Walmann 
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ARBEIDSPROGRAM 2021- KONGSVINGER IDRETTSRÅD. 

Generelle oppgaver i henhold til vedtekter: 

Idrettsrådet skal: 
• Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet 
• Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene 
• Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske 

handlingsprogram 
• Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig 

virke. 

Spesifikk lokal arbeidsplan for 2021. 
• Følge opp samarbeidsavtalen med kommunen gjennom evalueringsmøter og påse at vi får 

saker til høring i tråd med avtalens bestemmelser. 
• Jobbe for at det blir etablert en plan for vedlikehold av og investeringer i kommunale 

idrettsanlegg. 
• Gjennomføre klubbesøk og/eller invitere klubber til å presentere seg på idrettsrådets 

styremøter. 
• Sørge for god informasjon til medlemsklubber gjennom e-post, hjemmeside og facebook. 
• Delta på aktuelle tiltak initiert av overordnede organisasjonsledd, og samarbeide med 

Innlandet Idrettskrets om aktuelle kurs/temamøter for medlemmene våre. 
• Arrangere idrettshelg i Kongsvinger i samarbeid med kommunen. 
• Arbeide for at flere idrettslag etablerer treningstilbud til ungdom som ønsker en aktivitet 

uten å måtte delta i kamper/konkurranser. 
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TILDELING AV LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) FOR 2021 

Kongsvinger Idrettsråd foreslår slik tildeling av LAM-midler: 

A) Kr. 3.000 tildeles alle lag med medlemmer i aldersgruppen 6 - 19 år. 
B) Lag som aktiviserer barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 6 - 

19 år, tildeles kr. 3.000 i tillegg til beløp i pkt. A 
C) Lag som gjennomfører Idrettsskole i tråd med NIFs bestemmelser for aldersgruppen 

6 -19 år, tildeles kr. 3.000 i tillegg til beløp i pkt. A (og evt. B) 

Resterende beløp fordeles slik: 
• 1/3-del fordeles på lagene som «hodestøtte» basert på registrert medlemstall i 

aldersgruppen 6 - 12 år. 
• 2/3-deler fordeles på lagene som «hodestøtte» basert på registrert medlemstall i 

aldersgruppen 13 - 19 år. 

Kommentar: 
Forslaget er likelydende med kriteriene som ble benyttet i 2019 og 2020. 
I 2020 ble delutbetaling av LAM foretatt på våren på grunn av koronasituasjonen og det var 
opp til idrettsrådets styre å fastsette kriteriene. Styret valgte å videreføre kriteriene som ble 
vedtatt på årsmøtet i 2019. 

Forslaget oppfyller Kulturdepartementets retningslinjer og NIF sine krav som begge må 
følges, og forslaget er i tråd med NIFs anbefalinger. 
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FORSLAG TIL ENDRING AV IDRETTSRÅDETS LOV§ 15 - 
BEDRIFTSIDRETTENS TILKNYTNING TIL IDRETTSRÅDET. 

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

(1) Forslagsrett til årsmøtet: 
a) Styret. 
b) Et representasjonsberettiget idretts- og bedriftsidrettslag 
Erstatter: 

Et FepFesen-tasjonsbeFettiget idrettslag og bedriftsidJ:ettsFådet. 
c) Møteberettiget komite/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet: 
a) Styret. 
b) 2 representanter fra hvert idretts- og bedriftsidrettslag 
Erstatter: 

2 rnprnsentanteF fra hvert idJ:ettslag 
1 FepFesentant fra hvert utvalg ir...nen bedriftsidJ:etten. 

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret. 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet i saker som ligger innenfor utvalget/ 
komiteens arbeidsområde; 
a) Kontrollutvalgets medlemmer. 
b) Valgkomiteens medlemmer. 

( 4) Møterett og talerett på årsmøtet: 
a) Representanter fra idrettskretsen og NIF. 
b) Representanter fra kommunen og lokalt styre innen bedriftsidretten. 

Begrunnelse: 
Norges Idrettsforbund sin intensjon er at bedriftsidrettslag og ordinære idrettslag skal 
likestilles og det ble lagt til grunn i ny lovnorm for idrettsråd fra 2020. Frem til høsten 2020 
har det ikke vært mulig for idrettsrådet å ha oversikt over bedriftsidrettslag registrert i 
Kongsvinger, og derfor ble representasjonsretten på årsmøtet gitt til aktivitetsutvalgene innen 
bedriftsidretten. Nå er bedriftsidrettslagene registrert på lik linje med ordinære idrettslag i 
NIF sine systemer, og det er mulig for oss å se hvilke bedriftsidrettslag som er 
representasjonsberettiget hos oss. Vi foreslår derfor at vi tilpasser oss lovnormen og NIF sin 
intensjon gjennom endring av§ 15, pkt. 1 b) og 2 b) i vår lov. 

Frem til i 2020 hadde bedriftsidretten adgang til å oppnevne ett styremedlem med ett 
personlig varamedlem til idrettsrådet. Etter lovendring fra 2020 skal nå alle styremedlemmer 
velges på idrettsrådets årsmøte, og bedriftsidretten har ingen tildelt plass. Med endringer for 
bedriftsidretten i forhold til representasjon i idrettsrådets styre og representasjonsrett på 
årsmøtet, synes vi det er rimelig at det lokale styret i bedriftsidretten gis møte- og talerett på 
årsmøtet på lik linje med NIF, Idrettskretsen og kommunen. 



Budsjett Kongsvinger Idrettsråd 2021 

Regnskap 2020 Budsjett 2021 Merknader 
Inntekter 
Kontingentinnbetalinqer 0 
Tilskudd fra kommunen 40 000 40 000 1 
RenteinntekUkundeutbytte 158 0 
Overføring fra Innlandet Idrettskrets 0 
Sum inntekter 40158 40 000 

Utgifter 
I ldsjelpris/Utøverpris 15 000 10 000 2 
Hjemmeside 350 500 
Styremøter/årsmøte 2 353 4 000 
Reiseutgifter 0 3 000 3 
Kurs og eksterne møter 0 8 000 3 
Honorar 2 000 6 000 4 
Tilbakeføring av kontingent 0 0 
Kopiering/trykking 0 0 
Telefon og kontorutgifter 4 000 500 
Diverse kostnader/Gaver/Premiering 2 078 8 000 5 

Sum utgifter 25 780,70 40 000 

Ars resultat 14 377,30 0,00 

Note 1 
Tilskudd til drift i 2021 

Note 2 
1 ildsjelpris og 1 utøverpris 

Note 3 
Deltagelse på Nasjonal Idrettsrådkonferanse og Idrettskretsens samling for 2 personer 

Note4 
Honorar til leder (4000) og nestleder (2000) dekker kontor- og telefonutgifter for disse funksjonene 

Note 5 
2 x 2500 trekkes ut blant klubbene som møter opp på årsmøtet 
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Valgkomiteens forslag til idrettsrådet styre 

Funksjon 
Leder 

Nestleder 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Navn 
Roger Granseth 
IL Brane 
Kari Isnes 
Kongsvinger IUKIL Friidrett 
Anders Sønstebø 
Kongsvinger Volleyballklubb 
Rolv Werner Erichsen 
KlL Håndball 
Linda Olsrud 
Kongsvinger Danseklubb - Victory 
Dance 
Petter Berg 
Lunderseter IL 
Bjørg Kvernbakken 
Bedriftsidretten 

1. varamedlem Arne Hansen 
Kongsvinger Taekwon-Do Klubb 

2. varamedlem Karianne Holgersmoen 
KIL Fotball 

Funksjon 
Medlem 

Medlem Bjørnar Søberg 

Varamedlem Thor Walmann 

Valgkomiteens forslag 
Roger Grimseilt 
IL Bm11e 
Anders Sonstebo 
Kongsvinger Volleyballk/11bb 
Grethe Bergersen 
Glåmdal Bowlingklubb 
Rolv Werner Erichsen 
KILHånilba/1 
Linda Olsrud 
Kongsvinger Danseklubb- Victory, Dance 

Petter Berg 
Lu nderseter IL 
Terje Risberg 
KIL Ishockey 
Ame Hansen 
Kongsvinger Taekwon-Do Klubb 

Karianne Holgersmoen 
KIL Fotball 
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Valgkomiteens forslag til kontrollutvalg 

På valg Valgkomiteensforslag 
Mette Solbergseter Mette Solbergseter 

Austmarka IL 
Bjornar Soberg 
KIL Friidrett 
Kari Isnes 
Kongsvinger IL 

(1L~hv\D~- 
Gunn Dc=~Tore 
Eig Christiana Ryan Øiungen 

Kongsvinger, 20.05.2021 G:~q 
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Styrets forslag: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til idrettskretstinget. 

Sak 13 d) 

Styrets forslag til valgkomite 

Funksjon Navn Styrets forslag 

Leder Gunn Dammen Gunn Dammen 

KIL Toppfotball KIL Toppfotball 

Medlem Tore Eig Tore Eig 

Kobra BTK Kobra BTK 

Medlem Christina Ryan Øiungen Christina Ryan Øiungen 

KIL Fotball KIL Fotball 

Varamedlem Ole Martin Knashaug Ole Martin Knashaug 

Brandval IL Brandval IL 


