
PROTOKOLL 

Styremøte idrettsrådet 21.06.2022 i Kongshallen 

Til stede: Anders Sønstebø, Tanja Karpow, Terje Risberg, Karianne Holgersmoen (t.o.m. 

  sak 41/22) og Roger Granseth 

 

Forfall: Hilde Vrangsagen, Grethe Bergersen, Rolv Werner Erichsen, Arne Hansen 

 

 

SAK 34/22 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Behandlet av tidligere styre. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet av forrige styre i forbindelse med 

årsmøtet. 

 

SAK 35/22 - SØKNAD OM MIDLER FRA INTEGRERINGS- OG MANGFOLDS- 

  DIREKTORATET (IMDi) I SAMARBEID MED BUA KONGSVINGER 

Sak behandlet av forrige styre pr. e-post. Nytt styre ble orientering om saken. 

Vedtak: I samarbeid med BUA Kongsvinger søkes om kr. 120.000 for et prosjekt rettet 

mot ukrainske flytninger. BUA ønsker å kjøpe inn sykler, sparkesykler mv. 

for langtids utlån til ukrainske flytninger som blir bosatt i Kongsvinger.  

 

SAK 36/22 - EVALUERING AV ÅRSMØTET 

Vi foretok en kort evaluering av årsmøtet. 

Vedtak: Vi tolker lav deltakelse (kun 9 idrettslag og ingen fra bedriftsidretten) som et 

tegn på av idrettslagene ikke har noe å klage over i forhold til idrettsrådets 

arbeid.  Eventuelle tiltak for å øke oppslutningen vurderes i forkant av neste 

årsmøte. 

 

SAK 37/22 - MEDLEMSUTVIKLING 2021 

Notat om utvikling av medlemstall og aktivitetstall i Kongsvinger-idretten ble 

fremlagt og drøftet. 

Vedtak: Vi forventer at idrettslagene nå er ferdig med opprydding i sine medlems- 

registre, slik at fremtidig rapportering vil vise reelle tall basert på betalte 

kontingenter siste år.  Notatet omarbeides noe, det tas inn sammenlignbare 

tall på landsbasis – og så sendes notatet som informasjon til kommunen og 

alle idrettslagene. 

 

SAK 38/22 - REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN 

Utkast til revidert samarbeidsavtale med kommunen ble fremlagt og 

gjennomgått.  

Vedtak: Idrettsrådet godkjenner det utkastet som foreligger.  Roger orienterer  

kommunen om dette og ber om at de iverksetter videre prosess frem mot 

endelig behandling i kommunestyret. 

 

 

 



SAK 39/22 - STATUTTER IDRETTSRÅDETS PRISER 

Statuttene for idrettsrådets priser ble gjennomgått og drøftet. 

Vedtak: Det enkelte styremedlem kan fremme konkrete forslag til endringer i 

statuttene i løpet av høsten og innkomne forslag tas da opp til behandling. 

Kommer ingen konkrete forslag beholdes statuttene uendret. 

 

SAK 40/22 - GAVE VED FRATREDELSE AV VERV I IDRETTSRÅDET 

Det har ikke vært noen klare retningslinjer for gaver ved fratredelse av verv i 

idrettsrådet, noe styret ønsket å etablere. 

Vedtak: Styremedlemmer som fratrer gis et gavekort (Kongsvinger-kortet). Pålydende  

beløp tilpasses den funksjonstid den enkelte har hatt ved at det gis kr 100 pr. 

år vedkommende har vært i styret. I tillegg overrekkes blomster. 

Medlemmer av valgkomiteen mottar blomster ved fratredelse.  

Kontrollutvalgets medlemmer honoreres normalt ikke ved fratredelse.  

 

SAK 41/22 - KONTROLLUTVALGETS RAPPORT FOR 2021. 

Kontrollutvalget har i sin rapport bedt om at vi tar i bruk Excel i 

regnskapsføringen og vist til mal på NIFs hjemmesider. 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte siden Rolv ikke er til stede. 

 

SAK 42/22 - HALLFORDELINGSMØTER  

Roger og Anders har vært på forberedende møte med Svein Olav Lund og et 

møte med Svein Olav, KIL Turn og Victory Dance. 

Vedtak: Fordeling av treningstid i gymsaler og haller har i år løst seg uten behov for  

at søkerne innkalles til fordelingsmøter. 

 

SAK 43/22 - MØTEPLAN/KLUBBESØK HØSTEN 2022 

Vi drøftet hvilke aktuelle besøksklubber. 

Vedtak: Idrettsrådet besøker Kongsvinger Bueskytterklubb ved første høstmøte og  

Brandval IL senere på høsten.  Roger avklarer tidspunkt med bueskytterne 

rundt månedsskiftet august/september. Videre møteplan legges da. 

 

SAK 44/22 - INFORMASJONSSAKER/EVENTUELT 

• Fylkets prioritering av spillemidler for utbetaling i 2021 foreligger. Det 

er grunn til å tro at Kongsvinger kommune nå får utbetalt midler for 

KUSK-hallen etter 5 år i kø, mens Brandval Kongsvinger O-klubbs 

søknad til o-kart Vennersberg, sannsynligvis ikke kommer med på årets 

utbetaling. 

• KIL Fri-idrett og Kongsvinger Modellflyklubb – ekstraordinære 

årsmøter har medført at begge idrettslagene har fått valgt nye styrer og 

kan fortsette sin virksomhet. 

• Kurs om spillemidler og endringer i regelverk gjennomføres digital 24. 

august.  Det er opp til hvert enkelt styremedlem om man ønsker å delta. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

 



Kongsvinger,     /   - 2022 

 

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø   Tanja Karpow 

 

 

 

Terje Risberg      Karianne Holgersmoen 

 


