
PROTOKOLL 

Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 20.05.2021 i Kongshallen 

 

Til stede: Roger Granseth, Kari Isnes, Anders Sønstebø, Rolv Werner-Erichsen, 

  Linda Olsrud, Arne Hansen og Karianne Holgersmoen 

 

Forfall: Bjørg Kvernbakken, Petter Berg 

 

SAK 28/21 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokollen er sendt ut tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet 

 

SAK 29/21 GODKJENNE ÅRSREGNSKAP OG ØKONOMISK BERETNING 

Regnskap og økonomisk beretning for 2020 ble fremlagt og kommentert. 

Vedtak: Regnskap og økonomisk beretning for 2020 ble godkjent og undertegnet. 

 

SAK 30/21 BUDSJETT 2021 

Rolv la fram utkast til budsjett for 2021. Det er usikkerhet knyttet til hvilke 

eksterne kurs/konferanser som blir gjennomført. 

Vedtak: Styret vedtar å budsjettere med et 0-resultat hvor driftstilskudd fra  

fra kommunen opprettholdes på kr 40.000 som tidligere. Rolv oppdaterer 

budsjettet i tråd med styrets gjennomgang, hvor dekning av 

kontorkostnader til leder/nestleder legges inn som honorar med en note 

som forklarer endringen i prinsipp. 

 

SAK 31/21 FORSLAG TIL LOVENDRING – BEDRIFTSIDRETTEN 

Roger hadde utarbeidet forslag til endring av § 15 i vår lov, i tråd med tidligere 

styrevedtak. Forslaget er i tråd med intensjonene til NIF og lovnorm for 

idrettsråd. Det er ikke mottatt kommentarer fra bedriftsidretten på forslaget. 

Vedtak: Forslaget legges fram for årsmøtet slik det nå foreligger. 

 

SAK 32/21 STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ/REPRESENTASJON 

Valgkomitéen m/varamedlem har sagt seg villig til gjenvalg. 

Vedtak: Styret foreslår overfor årsmøtet at valgkomitéen bestående av Gunn  

Dammen (leder), Tore Eig (medlem), Christina Ryan Øiungen (medlem) 

og Ole Martin Knashaug (varamedlem) gjenvelges. 

Det foreslås at styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til 

kretsting. 

 

SAK 33/21 HØRINGSUTTALELSE FRIVILLIGHETSMELDINGEN 

Innspill til uttalelse er diskutert i Teams-møte og utkast til uttalelse er sendt på 

e-post. 

Vedtak: Utkast til uttalelse godkjennes og oversendes kommunen. 

 



SAK 34/21 KONTINGENTKASSA 

Victory Dance v/Ida Craig har gitt et innspill til kommunen og idrettsrådet om 

behov for økning av maksimumsbeløpet for tilskudd per person fra utstyrs- og 

kontingentkassa. Kommunen har bedt om idrettsrådets uttalelse. 

Vedtak: Idrettsrådet ønsker at antallet som kan gis støtte innen den rammen som  

er gitt, prioriteres foran økning av maksimumsbeløpet. Dersom det er 

dekning innenfor vedtatt ramme eller om årets ramme kan økes ved 

behov, foreslår idrettsrådet av maksimumsbeløpet inneværende år økes til 

kr. 3.000. 

Roger lager utkast til uttalelse som sendes for godkjennelse før det 

oversendes til kommunen. 

 

SAK 35/21 MASSEVAKSINASJON I HOLTHALLEN 

Søknadsfrist for langtidsleie av kommunale haller/gymsaler er 1. juni, og det 

planlegges fordelingsmøter i midten av juni. Bruken av Holthallen til 

vaksinasjon må vurderes i denne forbindelse, og vi drøftet innspill til 

kommunen. 

Vedtak: Vaksinasjon i Holthallen har ikke hatt det omfanget kommunen ble bedt  

om å dimensjonere for. Idrettsrådet mener derfor at vaksinasjon bør 

kunne gjennomføres andre steder, og at Holthallen bør frigjøres til 

idrettsformål fra skolestart eller når idrettshelga 4. – 5. september er 

gjennomført. 

Roger lager utkast til brev til kommunen som sendes for godkjennelse før 

det sendes kommunen. 

 

SAK 36/21 IDRETTSHELGA 

  Vi drøftet opplegget rundt idrettshelga og videre fremdrift. 

Vedtak: Lørdag 4. september prioriteres idretter som kan presenteres og utprøves  

i området tennishallen Gjemselund. Det legges ikke opp til noen felles 

vandring, men at interesserte kan oppsøke den idretten de ønsker å prøve. 

Søndag tenkes avviklet som åpen dag på andre steder enn området nevnt 

ovenfor. 

Det gis informasjon til idrettslagene pr. e-post, og på idrettsrådets 

årsmøte. Pressen informeres om bakgrunn og opplegg i samarbeid med 

kommunen. 

 

 

SAK 37/21 GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET 

Styret gjennomgikk sakslista til årsmøtet, hvem som skal foreslås som dirigent 

og referent, hvem som kommenterer hva, praktisk gjennomføring av årsmøtet 

mv. 

Vedtak: Kari foreslås som dirigent, Rolv som referent.  Roger kommenterer  

årsberetning, arbeidsplan og innkomne forslag. Rolv kommenterer 

regnskap og budsjett.  Kontrollutvalget kommenterer sin beretning og 

valgkomitéen sin innstilling om de er til stede. Hvis ikke gjøres dette av 

dirigent. 

Kari har styrets fullmakt til å ordne gave til de som trer ut av styret. 



 

 

SAK 38/21 INFORMASJONSSAKER/EVENTUELT 

• Roger informerte om at kommunen, Festningen Frisbeeklubb og KIL 

Fotball har avholdt befaring på Skansesletta, og at de i fellesskap har 

kommet til en løsning om plassering av baner for frisbee-golf. 

• Valgkomitéens innstilling til styre og kontrollutvalg ble referert. 

• Kontrollutvalget oversender sin beretning i løpet av pinsen. 

• Frist for søknad om langtidsleie av kommunale haller/gymsaler er satt til 1. 

juni og det planlegges fordelingsmøter i midten av måneden. Informasjon 

om søknadsfrist er sendt klubbene. 

• Roger refererte til oppslag i Mitt Kongsvinger om fylkets vedtak om 

fordeling av spillemidler i 2021. Dette avviker en del fra kommunestyrets 

vedtak om prioritering. 

Vedtak: Roger undersøker med kommunen om det foreligger forklaringer på  

avviket mellom kommunestyrets innstilling og den tildeling som er 

referert i Mitt Kongsvinger. Øvrig informasjon tas til orientering. 

 

 

Kongsvinger,  

 

 

 

 

Roger Granseth   Kari Isnes   Rolv Werner Erichsen 

 

 

 

Linda Olsrud    Anders Sønstebø  Arne Hansen 

 

 

 

Karianne Holgersmoen 


