
PROTOKOLL 

STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 

17.06.2021 i Kongshallen 

 

Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Petter Berg, Terje Risberg, Grethe 

  Bergersen, Arne Hansen (t.o.m sak 42/21) 

 

Forfall: Linda Olsrud, Rolv Werner Erichsen, Karianne Holgersmoen 

 

Møtet startet med en kort presentasjonsrunde. 

 

SAK 38/21 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Roger kommenterte enkelte saker i protokollen og så drøftet vi idrettsrådets 

praksis vedr. protokollene. 

Vedtak: Protokollen var godkjent og signert av tidligere styre i forbindelse med  

årsmøtet.   

Vi følger tidligere praksis med utsendelse av protokoll for kommentarer, 

og offentliggjøring på hjemmesiden etter kort tid. Vi får over til å skanne 

signerte protokoller og lagrer disse på hjemmesiden og i Teams, fremfor å 

lime inn i innbunden protokoll. 

 

SAK 39/21 -  EVALUERING AV ÅRSMØTET 

Vi gjorde en evaluering av årsmøtet vårt. Deltakelsen på årsmøtet var marginalt 

høyere enn i 2020, og det var noe større engasjement (selv om ikke alt var 

relatert til sakslista). 

Vedtak: Forsøket med uttrekning av kr. 2.500 til to deltakende idrettslag/bedrifts- 

idrettsutvalg ga ikke ønsket effekt. Vi forsøker heller å omformulere 

innkallingen neste gang, og kanskje legge inn en fagdel etter det formelle 

årsmøtet.  

 

SAK 40/21 - FORDELINGSMØTER – FORDELING AV TRENINGSTID I HALLER 

Møtene avholdes mandag 21. juni i kommunestyresalen (for gymsaler/haller) 

og tirsdag 22. juni hos KKE (for ishallen). 

Vedtak: Roger og Terje representerer idrettsrådet på mandag, og Roger og Anders  

  på tirsdag.  Roger oversender fordelingsforslag til Terje. 

 

SAK 41/21 - REGIONMØTE «REGIONALT FRILUFTSRÅD FOR KONGSVINGER- 

  REGIONEN» 

Regionrådet for Kongsvinger-regionen har invitert bl.a. idrettsrådene til møte 

om regionalt friluftsråd tirsdag 22. juni, og sendt ut en utredning som skal være 

gjenstand for presentasjon og diskusjon på møtet. 

Vedtak: Vi vil ikke være representert på møtet.  Roger gir tilbakemelding om det, 

og gir samtidig noen kortfattede innspill: 



• Anbefalt scenario med ett friluftsråd for regionen støttes. 

• Ansettelse bør ses i sammenheng med stilling som regional rådgiver 

for friluftsliv, folkehelse og fysisk aktivitet. 

• Stillingen bør være operativ og aktivitetsskapende i samarbeid med 

andre organisasjoner. 

 

SAK 42/21 - IDRETTSHELG/REKRUTTERINGSHELG 

NIF har nå lansert en «tilbake til idretten»-kampanje med en landsomfattende 

markering 29. september i tråd med det opplegget som vi har planlagt 4.-5. 

september. NIF bidrar med kampanjemateriell og markedsføring rett etter 

ferien. 

Vedtak: Vi ønsker å henge oss på den nasjonale kampanjen fremfor å ha noe 

tilsvarende tre uker tidligere. Roger underretter kommunen og spør om 

de har kommentarer, og informerer deretter idrettslagene. 

 

SAK 43/21 - INFORMASJON TIL / SPØRSMÅL FRA NYVALGTE 

Det ble gitt informasjon om faste oppgaver som idrettsrådet vil være involvert i 

på høsten, og et ønske om å gjenoppta ordningen med klubbesøk og et fysisk 

oppfølgingsmøte med kommunen 

Vedtak: Til orientering 

 

SAK 44/21 -  HENVENDELSE VEDR. UNGFRITID.NO 

Idrettsrådet har mottatt en henvendelse om å registrere planlagte aktiviteter på 

ungfritid.no, og informere idrettslagene om ordningen.  Samtidig pågår et 

regionalt prosjekt med en arrangementskalender for Kongsvinger-regionen som 

med en nettside som heter Fritidstibud.no som er åpen og i gang, men ikke helt 

ferdig utviklet. 

Vedtak: Idrettsrådet videreformidler informasjonen fra ungfritid.no til idretts- 

lagene, og orienterer samtidig om Fritidstilbud.no som en lokal variant. 

Petter ser på om informasjon om sport/idrett på Fritidstilbud.no kan 

hentes inn i aktivitetsoversikten på vår hjemmeside. 

 

 

 

 

    

Roger Granseth   Anders Sønstebø   Petter Berg 

 

 

 

Terje Risberg    Grethe Bergersen   Arne Hansen 


