
PROTOKOLL 
STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 14.02.2022 

GJEMSELUND 

 

Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Terje Risberg, Karianne Holgersmoen, 

  Rolv Werner Erichsen (fom sak 02/22 tom sak 06/22) 

 

Forfall: Grethe Bergersen, Linda Olsrud, Petter Berg, Arne Hansen 

 

I sak 01/22 deltok Stine Raaden og Alf Mathias Lilleengen fra kommunen 

 

 

SAK 01/22 - MØTE MED KOMMUNEN  

Hensikten var å knytte kontakt med ny enhetsleder for Kultur og Fritid i 

kommunen, Stine Raaden, gjennomgå samarbeidsavtalen vi har og gi innspill 

til kommunens kulturmelding. 

Vedtak: Samarbeidsavtalen revideres i løpet av 2022. Idrettsrådet og kommunen 

oppnevner representanter til å delta i utarbeidelsen av revidert avtale, som 

skal godkjennes i samlet idrettsråd og kommunestyret. 

Idrettsrådet gir skriftlig innspill på Kulturmeldingen, i tillegg til de innspill 

som ble gitt muntlig i møtet, når meldingen kommer på høring.  

 

SAK 02/22 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokoll er sendt ut tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. 

 

SAK 03/22 - INNSPILL TIL IDRETTSKRETSEN 

Vi har mottatt forespørsel fra idrettskretsen v/Line Kongssund, om hva slags 

hjelp vi ønsker fra idrettskretsen, spesielt innenfor områdene anlegg og 

idrettspolitikkarbeid.  Vi drøftet aktuelle innspill. 

Vedtak: Roger utarbeider utkast til notat til idrettskretsen basert på det som kom frem 

i møtet og under besøk hos tennisklubben i november.  Utkastet sendes styret 

for kommentarer før det oversendes til idrettskretsen. 

 

SAK 04/22 - IDRETTSKRETSTING INNLANDET IDRETTSKRETS 

Frist for å fremme saker til idrettstingen er 23. februar. Vi har også fått 

forespørsel fra valgkomiteen om aktuelle kandidater til idrettskretsens styre. 

Vedtak: Vi har ikke saker til idrettskretsens ting.  

Vi vil støtte gjenvalg av Jannicke S. Mykkestue som lokal representant i 

idrettskretsens styre. Alle tenker gjennom hvilke 3 idrettslag vi bør invitere til 

å delta på idrettskretsens ting, før neste styremøte. 

 

SAK 05/22 - ENDRIG AV IDRETTSRÅDETS LOV I TRÅD MED VEDTAK I NIF  

  OG NY LOVNORM FOR IDRETTSRÅD 

Utkast til ny lov for idrettsrådet basert på lovendringer i NIF og ny lovnorm for 

idrettsråd med fremlagt. 



Vedtak: Ny lov for Kongsvinger Idrettsråd i tråd med lovendringer i NIF og ny  

lovnorm for idrettsråd, vedtas.  Ny lov for idrettsrådet sendes idrettslagene og 

legges ut på hjemmesiden vår. Ved utsendelse til idrettslagene gis 

informasjon om de viktigste endringene da ny lovnorm er lite informativ. 

 

SAK 06/22 - POLITISK SAK – EVENTUELL ENDRING I SØKNADSPROSEDYRE 

  KOMMUNENS KONTINGENT- OG UTSTYRSKASSE 

Behandlet pr. e-post. 

Vedtak: Idrettsrådet støtter Rådmannens forslag om at dagens søknadsprosedyre  

opprettholdes.  Det kommenteres at idrettsrådet skal ha saker for uttalelse før 

behandling i første politiske instans. 

 

SAK 07/22 - KOMPENSASJON FOR HØY STRØMPRIS 

Vi har mottatt e-post fra idrettsforbund/idrettskrets om eventuell henvendelse 

til kommunen om støtte til idrettslagene. Vi har forstått at også den statlige 

ordningen skal utbetales via kommunen. 

Vedtak: Vi avventer kriterier for den statlige ordningen og beskrivelse av prosedyrer  

for å søke denne, før vi foretar oss noe mer. 

 

SAK 08/22 - KURS I FØRTEHJELP, TEIPING MV. 

Notat om tilbud fra Nemus v/Magnus Bergerud og fra Hans Martin Hansen 

Førstehjelp ble fremlagt. 

Vedtak: Det gis tilbud om ett kurs knyttet til skadeforebygging og teiping i samarbeid 

med Nemus v/Magnus Bergerud, og tilbud om ett kurs i førstehjelp v/Hans 

Martin Hansen.  Det legges opp til forhåndspåmelding og det må melde seg 

et antall i tråd med kursholdernes ønsker/krav for at kursene blir 

gjennomført.  Kursene er gratis for deltakerne, idrettsrådet dekker 

kostnadene. 

 

SAK 09/22 - IDRETTSRÅDETS ÅRSMØTE 

Styret drøftet tidspunkt, sted og forberedende oppgaver til vårt årsmøte. 

Vedtak: Alternative datoer for årsmøtet settes til torsdag 19/5 eller mandag 23/5. 

Roger sjekker med de som ikke er til stede hvilken dato som passer best og 

undersøker om årsmøtet kan legges til ungdomsskolen (KUSK).   

Roger ber idrettslagene komme med forslag til kandidater til idrettsrådenes 

priser, iverksetter valgkomiteen og utarbeider forslag til årsberetning. 

Rolv sluttfører regnskapet for 2021 og overleverer det til kontrollutvalget for 

kontroll.  Rolv sender ut/tar med regnskapet på neste møte som grunnlag for 

budsjett 2022 og økonomisk beretning. 

 

SAK 10/22 - MØTEPLAN VIDERE 

Vedtak: Neste styremøte avholdes onsdag 30.3.  Videre møteplan fastsettes når dato  

for årsmøtet er avklart. 

 

SAK 11/22 - ORIENTERINGER/EVENTUELT 

• Roger, Anders, Linda, Terje og Grethe besvarte undersøkelsen om 

representasjonsrett på NIFs ting i fellesskap. 



• Roger har deltatt på Teams-møte med idrettskretsen om Frivillighetsåret 

2022. 

• Innlandet Idrettskrets har i høringsnotat gått inn for at Innlandet 

Fylkeskommune opprettholdes. 

• Status registrering «Fritidstilbud.no» 

• Blomstergruppe er gitt til Stig Fonås 

• Ved oppløsning av Brandval Jakt og Sportsskytterklubb har de gitt sine 

midler til Brandval IL, og det er godkjent av idrettskretsen 

• Glåmdal Bowlingklubb arrangerer Junior-NM i bowling 25.-27. februar, 

med offisiell åpning m/ordfører lørdag 26. kl. 08:15. Idrettsrådets 

medlemmer må gjerne stikke innom. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

Kongsvinger,    

 

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø   Terje Risberg 

 

 

 

 

 Rolv Werner-Erichsen   Karianne Holgersmoen 

 

 

 

 


