
PROTOKOLL 

Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 21.04.2021 i Kongshallen 

Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Linda Olsrud, Bjørg Kvernbakken, 

  Karianne Holgersmoen, Rolv Werner Erichsen (pr. telefon sak 25/21) 

 

Forfall: Kari Isnes, Petter Berg, Arne Hansen 

 

I tillegg deltok nestleder i Innlandet Idrettskrets, Jannicke Mykkestue, på møtet.  Jannicke er 

vår «fadder» i idrettskretsen. 

 

SAK 18/21 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

  Protokollen var utsendt tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. 

 

SAK 19/21 OPPFØLGING AV MØTE MED KOMMUNEN 

Som forberedelse til nytt digitalt møte med kommunen 26.4. så vi nærmere på 

prioritering av innspillene fra møtet i mars, og drøftet tanker rundt idrettshelga 

i september som ble lansert som et tiltak for å få de som har falt fra i idretten i 

aktivitet igjen. 

Vedtak: Idrettsrådet prioriterer arbeidet med idrettshelga og arbeid med å påvirke  

idrettslagene til å etablere treningstilbud til medlemmer som ønsker 

aktivitet uten å delta i kamper/konkurranser.  Vi anmoder kommunen om 

å øke aldersgrensen for tilskudd fra kontingentkassa fra 18 år til 20 år 

(jfr. sak 22/21), og vi anmoder om at det legges is i Kongshallen tidligere i 

august enn vanlig. 

Tanker om idrettshelga drøftes i møtet med kommunen 26.4.  

 

SAK 20/21 JUSTERING AV VEDTATT ARBEIDSPLAN FOR 2021 

Forlaget til arbeidsplan for 2021 ble revurdert ut fra punkene i sak 19/21. 

Vedtak: Punktet «vurdere å invitere til temakveld i løpet av høsten» strykes fra  

  arbeidsplanen og erstattes med: 

• Arrangere idrettshelg i Kongsvinger i samarbeid med kommunen 

• Arbeide for at flere idrettslag etablerer treningstilbud til ungdom 

som ønsker aktivitet uten å måtte delta i kamper/konkurranser. 

 

SAK 21/21 IDRETTSRÅDETS UTØVER- OG ILDSJELPRIS 

  Linda Olsrud fratrådte som inhabil ved behandling av denne saken. 

Det forelå forslag på to kandidater til utøverprisen og tre kandidater til 

ildsjelprisen. 

Vedtak: Vi besluttet hvem som skal motta prisene. Navnene offentliggjøres i 

forbindelse med idrettsrådets årsmøte. 

 

 

 

 



SAK 22/21 KOMMUNENS KONTINGENTKASSE 

Kontingentkassa er gjort gjeldende for personer fra og med 6 år til og med 17 

år.  Vi er kjent med tilfeller hvor det hadde vært ønskelig at kontingentkassa 

hadde hatt en høyere øvre aldersgrense. 

Vedtak: Vi foreslår overfor kommunen at øvre aldersgrense heves til og med 19 år. 

Dette vil samsvare bedre med «gratisprinsippet» ved leie av kommunale 

anlegg og at man avslutter videregående skole. 

 

SAK 23/21 HANDLINGSPLAN KLIMA 

Idrettsrådet har mottatt kommunens handlingsplan for klima for uttalelse. 

Vedtak: Planen berører ikke idretten i Kongsvinger og vi avstår derfor fra å avgi  

uttalelse. 

 

SAK 24/21 BEDRIFTSIDRETTENS REPRESENTASJONSRETT 

Jfr. sak 14/21.  Roger har kontaktet bedriftsidrettens leder som ønsket å 

styrebehandle dette i bedriftsidretten. Vi har ikke mottatt annen tilbakemelding 

enda. 

Vedtak: Idrettsrådet ønsker primært å følge intensjonen i lovnormen om at idretts- 

lag og bedriftsidrettslag skal ha lik representasjonsrett på idrettsrådets 

årsmøte (2 representanter fra hvert idrettslag). Videre kan vi tenke oss å 

foreslå av styret i bedriftsidretten gis møte- og talerett på vårt årsmøte. 

Vi er åpne for alternativet med representasjonsrett til utvalgene dersom 

det er bedriftsidrettens ønske. 

 

SAK 25/21 ÅRSMØTET 

Styret drøftet ny dato for årsmøtet, gjennomgikk utkast til årsberetning, status 

for regnskapsavslutning og budsjett, og utfordringer knyttet til kjønnsfordeling 

i forhold til hvem som ønsker å fratre og innkommet forslag fra klubbene og 

representasjon fra bedriftsidretten. 

Vedtak: Årsmøtet berammes til torsdag 3. juni kl. 18:00 i Kongshallen. Vi anmoder 

idrettslagene om å angi antall deltakere i forkant slik at vi kan tilrettelegge 

lokalene ut fra gjeldende smittevernstiltak på det tidspunktet. 

Roger justerer årsberetningen i tråd med det som ble tatt opp i møtet, og 

legger inn medlemstall med kommentarer når alle har rapportert. 

Rolv oversender regnskap og utkast til budsjett i løpet av inneværende 

uke, og sørger for at regnskapet blir levert kontrollutvalget for 

gjennomgang snarest mulig. 

Roger følger opp valgkomiteen og informerer om alternativer vi drøftet. 

 

SAK 26/21 INFORMASJONSSAKER  

• Roger og Linda har deltatt på idrettskretsens webinar om fokus på 

paraidrett. 

• Vi har sendt kommunens informasjonsbrosjyre om BUA og 

kontingentkassa til alle idrettslagene 



• Covid 19 – Informasjon om gjeldende retningslinjer legges løpende ut 

på vår hjemmeside. Det samarbeides med kommunen når det gjelder 

utforming av teksten. 

Vedtak: Orienteringene tas til informasjon. 

 

SAK 27/21 BANE FOR FRISBEEGOLF PÅ OMRÅDET VED SKANSESLETTA. 

Det er tatt initiativ til å etablere en 9-hulls bane for frisbeegolf ved Skansesletta 

i regi av Festningen Frisbeeklubb. Idrettsrådet har mottatt en planskisse og er 

bedt om å komme med innspill til kommunen som grunneier.  Roger har i 

forbindelse med saken hatt dialog med KIL Fotball som avvikler trening og 

kamper innen barnefotballen på dette området. 

Vedtak: Idrettsrådet er positive til at det etableres et tilbud om frisbeegolf som er  

et lavterskeltilbud og et positivt tiltak i et folkehelseperspektiv. Vi anser 

også at dette vil være en berikelse av området ved Skansesletta.  

Idrettsrådet påpeker at sikkerhetsmessige forhold må bli i varetatt i 

forhold både til idretten og turgåere i området, og KIL Fotball sitt behov 

for arealer til sin aktivitet må bli ivaretatt. 

Idrettsrådet foreslår overfor kommunen at de tar initiativ til en befaring 

på området med representanter fra initiativtakerne/Festningen 

Frisbeeklubb, kommunen/KKE og KIL Fotball. Idrettsrådet kan om 

ønskelig delta på en befaring.  Roger tilbakemelder kommunen og 

orienterer KIL Fotball om vårt vedtak. 

 

 

Kongsvinger,  

 

 

 

Roger Granseth  Anders Sønstebø   Linda Olsrud 

 

 

 

Bjørg Kvernbakken  Rolv Werner Erichsen  Karianne Holgersmoen 


