
PROTOKOLL 

Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 
Mandag 25/10 kl. 17:30 

Rådhuset, Kongsvinger 

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

Berg (t.o.m. sak 60/21), Arne Hansen (t.o.m sak 63/21), Karianne 

Holgersmoen (t.o.m. sak 64/21) 

 

Forfall: Rolv Werner Erichsen, Grethe Bergersen 

 
SAK 59/21 - OPPFØLGINGSMØTE MED KOMMUNEN 

Representanter fra administrasjonen i kommunen deltok med en gjennomgang 

av aktuelle saker: 

Vedtak: Referat fra fellesmøtet vedlegges protokollen.  Videre behandling av 

sak 2 og 5 i referatet foretar idrettsrådet pr. e-post eventuelt teams-møte, 

da dette må behandles før neste ordinære styremøte. 

 

SAK 60/21 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokoll var sendt ut tidligere 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. Roger informerte om at 

driftstilskudd fra kommunen er mottatt med kr 40.000 i tråd med 

budsjett. 

 

SAK 61/21 - KOMMUNEBUDSJETTET FOR 2022  

Vi drøftet intern behandling av rådmannens budsjettforslag når det blir 

fremlagt. 

Vedtak: Vi legger opp til å behandle innspill til budsjettet pr. e-post, evt. i teams- 

møte. Innspill gis til politikere i formannskapet og ledere i partier som 

ikke er representert i formannskapet,  i tillegg til administrasjonen. 

 

SAK 62/21 - CHEERLEADING INNLEMMET I KONGSVINGER DANSEKLUBB 

Idrettskretsen har bedt om uttalelse i forbindelse med at Kongsvinger 

Danseklubb Victory Dance ønsker å opprette cheerleading som aktivitet. 

Vedtak: Idrettsrådet har ingen innvendinger mot dette. Roger informerer idretts- 

kretsen og orienterer dem samtidig om at dette er en overtakelse av 

aktiviteten som har vært tilknyttet Kongsvinger Basketballklubb. 

 

SAK 63/21 - SAMARBEIDSPROSJEKTER OG -ARENAER TILKNYTTET  

FRIVILLIGHETSMELDINGEN. 

Idrettsrådet er innkalt til møte tirsdag 2. november hvor det blant annet skal 

drøftes etablering av frivillighetsråd, markering av frivillighetsdagen 5/12-21 

og tiltak i forbindelse med at året 2022 er Frivillighetens år. 

Vedtak: Roger deltar på møtet. De innspill vi gjorde til frivillighetsmeldingen i  

mai 2021 dekker idrettsrådets syn. 



 

SAK 64/21 - INFORMASJONSSAKER/EVENTUELT 

• Idrettsrådet har vært invitert til åpning av LED-skjerm og lydanlegg i 

Tråstadhallen samt åpen dag for parabordtennis i Kobra-hallen. Anders 

har representert idrettsrådet. 

• Idrettsrådet er gitt anledning til å gi innspill på spørsmålene i en 

aktivitetsundersøkelse blant ungdomsskole-elever og har mottatt 

foreløpige resultater fra undersøkelsen. 

• Informasjon om tilskuddsordning arrangementsutvikling innen idrett er 

videresendt til idrettslagene 

• Roger har vært på møte for re-start av antidoping-prosjektet. De var nye 

representanter fra kommunen, politiet og Antidoping Norges. 

• Under det ekstraordinære idrettstinget ble det gjort følgende vedtak: 

«Idrettstinget ber idrettsstyret arbeide for at årsmøtene i idrettsrådene 

kan vedta å disponere inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler 

(LAM) til drift og felles tiltak for idretten i sine kommuner/idrettsråd» 

• NIF har forespurt om Kongsvinger Idrettsråd kan være en av innlederne 

under Fagforum – Aktivitetsutvikling for ansatte i NIF, særkretser og 

idrettskretser, hvor man ønsker at vi skal fortelle om arbeidet med 

ÅPEN DAG i Kongsvinger. 

• Anders informerte om at leder i Kongsvinger Volleyballklubb Mathias 

Svensrud etter søknad er tatt opp i et internasjonalt «ung leder»-

program; Lillehammer Young Leaders Programme 2022.  

Vedtak: Roger deltar på NIFs Fagforum og forteller om ÅPEN DAG. Øvrig  

informasjon tas til orientering. 

 

SAK 66521 - KRITERIER FOR TILDELING AV EKSTRA TILSKUDD LAM 

Styret i idrettsrådet skal fordele et ekstra tilskudd LAM på kr. 155.247 utfra 

følgende kriterier gitt av KUD og NIF: 

• Midlene skal brukes til aktivitet for barn og unge. Idrettsrådet skal sikre at 

minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe. 

• NIF ber idrettsrådene hensynta idrettslag som har mistet medlemmer i 

koronapandemien, og idrettslag som har tiltak for å få eksisterende og nye 

medlemmer tilbake til idretten. 

• Tildelingen til et idrettslag kan ikke være under kr 1.000 

• Idrettsrådets avgjørelser og kriterier som legges til grunn for tildelingen 

skal være offentlige 

Vedtak: Idrettsrådet har lagt vekt på at kriteriene skal være objektive, basert på  

fakta og ikke være skjønnsmessige vurderinger. Ekstra tilskudd LAM 

besluttet tildelt slik: 

• 1/3 av beløpet tildeles som «hodestøtte» pr. tapt medlem i 

aldersgruppen 6 – 12 år, dog slik at idrettslag dette gjelder mottar 

minimum kr 1.000 og maksimum kr. 7.000. 



• 1/3 av beløpet tildeles som «hodestøtte» pr. tapt medlem i 

aldersgruppen 13 – 19 år, dog slik at idrettslag dette gjelder mottar 

minimum kr. 1.000 og maksimum kr. 7.000. 

• 1/3 tildeles idrettslagene som deltok på åpen dag, med likt beløp på 

hvert av idrettslagene. 

 

 

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø   Linda Olsrud 

 

 

Petter Berg    Terje Risberg    Arne Hansen 

 

 

Karianne Holgersmoen 

 

  



Referat fra møte mellom Kongsvinger kommune og Kongsvinger Idrettsråd   

mandag 25. oktober. 

 

Til stede fra kommunen: Rune Lund, Stig Fonås, Svein Olav Lund og Alf Mathias Lilleengen 

 

Til stede fra idrettsrådet: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Linda Olsrud, Petter Berg, Terje 

Risberg, Arne Hansen og Karianne Holgersmoen. 

 

1. Samarbeid under pandemien 

Begge parter er fornøyd med dialogen under pandemien.  

Idrettsrådet fikk under sitt årsmøte kritikk fra noen idrettslag som mente at nedstengninger 

rammet barn og ungdom i for stor grad i forhold til sentrale myndigheters signaler. 

Kommunen skal gjøre egen evaluering. De valgte en noe streng linje, noe som kanskje 

hadde den fordel at vi fikk kortere nedstengningsperioder fordi man var tidlig ute. 

Kongsvinger har kommet godt ut av pandemien sammenlignet med mange andre. 

Idrettsrådet har ikke vært enig i nødvendigheten av å ta Holthallen i bruk til vaksinering. 

Beslutningen skapte noe støy i startfasen. Når beslutningen ble som den ble, er idrettsrådet 

fornøyd med at kommunen raskt bidro til en akseptabel løsning gjennom leie av 

håndballgolv i Kongsvingerhallen.  KKE bidro godt til flytting av KIL Turn sitt utstyr, og 

idretten samarbeidet etter hvert bra for å gjøre det beste ut av situasjonen.  

Kommunen sier at det var en vanskelig beslutning. Men ut fra de forutsetninger som ble 

gitt fra sentrale myndigheter, ville kommunen valgt samme løsning i dag. De som ble 

vaksinert i Holthallen var veldig fornøyd med hvordan vaksineringen var tilrettelagt der. 

Idrettsrådet er godt fornøyd med kommunens respons på endringer i kontingent- og 

utstyrskassa, tidligere islegging i Kongshallen og samarbeidet knyttet til «åpen dag». 

«Åpen dag» i Kongsvinger er lagt merke til både i idrettskrets og idrettsforbund. Men det 

er for tidlig å si hva som har kommet ut av tiltakene når det gjelder medlemsutvikling i 

idrettslagene. 

2. Forslag fra Kongsvinger Danseklubb Victory Dance 

Victory Dance har foreslått at det lages en video av alle idrettene som finnes i 

Kongsvinger for å vise bredden i idrettstilbudet i kommunen, og de forslår å lage en felles 

idrettsbrosjyre som deles ut på barnehager og skoler. 

Diskusjon rundt forslagene konkluderte med at man i første omgang konsentrerer 

markedsføring av bredden i idretten rundt nettsiden «Fritidstilbud.no» som er regional og 

under utvikling av Hedmark IKT. Det kan være mulig for idrettsrådet å søke om 

kommunale midler for å kjøpe en tjeneste fra HIKT for å få alle idrettslagene registret 

med kontaktinformasjon og annen informasjon på nettsiden. Dette kan etter hvert utvikles 

videre.  Saken følges opp gjennom dialog mellom Petter, Stig og Roger. 

 

3. Kommunens budsjettbehandling 

Rådmannen legger frem sitt budsjettforslag i formannskapsmøtet 3/11. Budsjettforslaget 

kommer til høring, og innspill til administrasjonen vedlegges saken når kommunestyret 

endelig behandler budsjettet 9/12. I mellomtiden vil forslaget bli behandlet i det enkelte 

parti, og deretter i fellesmøte hos posisjonspartiene og eventuelt opposisjonspartiene. Det 

vil bli fremmet politiske forslag til endringer i formannskapet før kommunestyret får 



saken til endelig behandling. Det er gitt signaler om en trangere kommuneøkonomi 

fremover, noe som på sikt kan få direkte eller indirekte konsekvenser for idretten. 

 

4. Anti-doping prosjekt – samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Antidoping 

Norges hvor idrettsrådet har vært/er involvert. 

Prosjektet har til hensikt å gjennomføre forebyggende arbeid i forhold til bruk av 

dopingmidler, gjerne knyttet til kosttilskudd mv.   

Idrettsrådet har bidratt med temamøter i 2018 (sammen med idrettskrets og ØVS) og i 

2019 (som et av 4 temaer under temakveld), begge med lav/begrenset oppslutning. I 

tillegg er det gitt informasjon til idrettslagene om «Rent idrettslag» og «Ren utøver». 

Idrettsrådet er positive til å bidra, men man bør finne andre innganger til prosjektet enn 

det som allerede er forsøkt i idrettsrådets regi. 

Alf Mathias redegjorde for sine tanker rundt prosjektet som deltaker fra kommunen og 

som representant for FAU. 

 

5. Status spillemiddelsøknader 

Alf Mathias redegjorde for status når det gjelder spillemiddelsøknader som fornyes, og 

nye søknader. Søknad fra Kongsvingers Golfklubb om midler til treningsfelt er eneste nye 

søknad fra idrettslagene. 

Prioriteringen skal behandles i Komité Miljø og Samfunnsutvikling den 24/11, og 

uttalelse fra idrettsrådet må foreligge til det møtet.  Idrettsrådet mottar oversikt over 

søknadene – i første omgang uten endelige beløp da det fortsatt er uklarheter knyttet til 

enkelte søknader. 

 

6. Evaluering av årets hallfordelingsmøter 

Det er enighet om at man har funnet en god mal for gjennomføring av hallfordelingen som 

fungerer vis a vis idrettslagene. I år fremheves det spesielt at brukere av ishallen etter 

initiativ fra KIL Ishockey (og Svein Olav), var blitt enige om fordeling i forkant av 

fellesmøtet. 

7. Informasjon om idrettssaker fra kommunen. 

 

Gjemselund. 

Prosjektet med utvikling av Gjemselund er tatt opp igjen etter å ha stått stille en periode. 

Kommunen vurderer å søke NFF om dispensasjon fra de krav som ikke er oppfylt for spill 

i OBOS-ligaen for sesongen 2022. Avtalen om vinterdrift på Gjemselund blir også 

revurdert. 

 

Skytehaller. 

Både Kongsvinger Sportsskyttere og KOS planlegger oppføring av skytehaller. 

Kommunen har vært i dialog med dem om å samkjøre planene, men de har konkludert 

med at de vil gå videre med hvert sitt prosjekt. Skytehall kan bli et regionalt anlegg som 

gir høyere andel spillemidler. 

 

Områdesikring ved Politihøgskolen på Sæter. 

Områdesikring av dette området vil påvirke KIL Ski sitt skianlegg. Kommunen vil gå i 

dialog med KIL Ski i denne forbindelse. 



Regional plan for idrett og fysiske aktiviet. 

Den regionale planen for idrett og fysisk aktivitet skal revideres. Den skal nå også 

inneholde en handlingsplan som skal bidra til å sikre at planen blir gjennomført. 

 

 

 

 


