
Protokoll  
Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 

12.08.2021 i Bowlingsenteret Kongsvinger 

 

Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Linda Olsrud og Terje Risberg 

Forfall: Rolv Werner Erichsen, Petter Berg, Grethe Bergersen, Arne Hansen og 

  Karianne Holgersmoen 

 

I tillegg var vår kontaktperson i Innlandet Idrettskrets, Jannicke Mykkestue, til stede på møtet. 

SAK 45/21 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokoll er sendt ut på e-post tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. 

 

SAK 46/21 - BESØK FRA NIF/IDRETTSPRESIDENT BERIT KJØLL 

Vi ble forespurt av Innlandet Idrettskrets om å organisere et opplegg for et 

besøk fra idrettspresident Berit Kjøll den 25/8. Tema for opplegget skulle være 

frafall i idretten under pandemien og tiltak for å få medlemmer tilbake til 

idretten.  Besøket er blitt utsatt og ny dato ikke fastsatt (antydet første halvdel 

av oktober). Vi drøftet eventuelle endringer i skissert opplegg, samt temaer vi 

eventuelt kan ta opp som temaer under «ordet fritt-sekvensen». 

Vedtak: Ny møtedato vil neppe passe med møte i politisk komité for Miljø og  

Samfunnsutvikling. Når dato er fastsatt drøfter vi med idrettskretsen og 

kommunen hva vi gjør med invitasjon til politikere.  Aktuelle temaer å ta opp 

under «ordet fritt-sekvensen» kan være: 

• Erfaringer fra prøveordning med forenklet lovnorm for idrettslag med 

færre enn 75 medlemmer og økonomisk omsetning mindre enn 

250.000 kroner. 

• Bestemmelsen om kjønnskvotering 

• Idrettens interne kamp om medlemmer. Flere idretter blir 

helårsidretter og stadig yngre utøvere må gjøre tidlige prioriteringer 

fremfor å kunne delta på flere areanaer. 

• NIF Digital Support – kapasitet, serviceinnstilling og muligens også 

kompetanse er ikke tilfredsstillende for oss som bruker. 

 

 

SAK 47/21 - LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) 2021 

Vi har fått oppgitt fra NIF at idrettslagene i Kongsvinger er tildelt kr. 1.304.662 

for utdeling i 2021. Det er kr. 148.002 mer enn i 2020. Roger hadde laget en 

fordeling basert på oppgitt tildelingssum, kriterier vedtatt på årsmøtet og de 

korreksjoner som må gjøres som følge av at noen idrettslag fikk for meget 

utbetalt i forskudd i 2020. 

Vedtak: Roger sin oppstilling godkjennes. Roger sørger for registrering i Sportsadmin 

når det åpnes for dette (etter 15/8). 

 



SAK 48/21 - #TILBAKETILIDRETTEN – KAMPANJEN 25.09.2021 

NIF skulle ha kampanjeside og hjelpemateriell klar inneværende uke, men den 

er p.t. ikke oppe.  

Vedtak: Vi kontakter idrettslagene for å få oversikt over hvem som vil delta (noen har 

gjennomfører rekrutteringstiltak nå i august). Terje snakker med KIL 

Fotball og KIL Ishockey, Linda med Victory Dance og Anders tar det opp i 

volleyballklubben. Roger ringer de øvrige. 

Vi tar sikte på å gjennomføre et teams-møte med kommunen når vi har 

oversikt over deltakelsen. 

 

SAK 49/21 - OPPSTART REGULERING BOLIGER HOLT 

Reguleringen berører området rundt Holthallen og skøytebanen. Det avholdes 

medvirkningsmøte på området 18/8 og frist for kommentarer/merknader er 

25/8. KIL Turn, Kongsvinger Skøyteklubb og Kongsvinger Basketballklubb 

(Crystals Cheerteam) er orientert. 

Vedtak: Roger og Terje (med forbehold) deltar på møtet 18/8, og vurderer behovet  

  merknader/innspill i saken.  

 

SAK 50/21 - KURS I FØRSTEHJELP 

Under fordelingsmøtet for idrettshaller/gymsaler ble behovet for kursing av 

idrettslagene i førstehjelp tatt opp. Det ble foreslått at dette burde være et tiltak 

i regi av idrettsrådet, fremfor at den enkelte klubb skal arrangere noe internt. 

Vedtak: Idrettsrådet ønsker å ha med håndtering av bruddskaper og korrekt taping  

ved idrettsskader i tillegg til førstehjelp.  Roger kontakter Hans Martin 

Hansen og avtaler et møte hvor vi kan bli informert om hva han kan tilby. 

Det er ikke aktuelt å gjennomføre tiltaket før i november. 

 

SAK 51/21 - MØTEPLAN/KLUBBESØK FOR HØSTEN 2021 

Vi drøftet behov for møter og aktuelle klubbesøk resten av året. 

Vedtak: Følgende møteplan legges til grunn: 

• Onsdag 22. september – ønskes kombinert med klubbesøk hos Victory 

Dance. Linda avklarer om det lar seg gjøre. 

• Onsdag 20. oktober – ønskes kombinert med oppfølgingsmøte med 

kommunen. Roger avklarer med kommunen. 

• Onsdag 24. november – ønskes kombinert med klubbesøk hos 

Kongsvinger Tennisklubb. Terje avklarer med tennisklubben. 

 

 

SAK 52/21 - INFORMASJONSSAKER/EVENTUELT 

• Innspillet fra Victory Dance v/Ida Craig om forhøyet maksimumsbeløp 

ved utbetaling fra kontingent- og utstyrskassa, blir behandlet politisk 

iflg. Stig Fonås.  Dette fordi det kreves økt bevilgning til formålet. 

• Årets hallfordelingsmøter ble avviklet uten noen kontroverser eller 

store diskusjoner. På KIL Ishockey sitt initiativ hadde brukerne av 

ishallen kommet frem til omforent utkast i forkant av møtet. 



• Linda informerte om at Crystals Cheerteam er i ferd med å bli tilknyttet 

Victory Dance i stedet for Kongsvinger Basketballklubb.  

• Det har vært feil på «irnif-domenet» som har medført at ingen idrettsråd 

som benytter NIF, mottok e-post i en periode. NIF har ikke informasjon 

om når feilen oppstod. Vi oppdaget dette 2/8, varslet NIF 3/8. Da hadde 

et annet idrettsråd allerede varslet om det samme. Vi fikk 

tilbakemelding 9/8 om at det da skulle være i orden. NIF kan ikke si 

noe om hvem som har forsøkt å sende oss e-post i den perioden dette 

ikke har fungert, men de tror at avsendere har fått en melding om at e-

posten ikke kunne leveres. 

Vedtak: Linda informerer Ida Craig om at hennes innspill blir politisk  

behandlet. Øvrig informasjon tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø   Linda Olsrud 

  

 

 

Terje Risberg 


