
PROTOKOLL STYREMØTE 

28.11.2022 PÅ GJEMSELUND 

 

Til stede: Anders Sønstebø, Tanja Karpow, Hilde Vrangsagen, Terje Risberg, Arne 

  Hansen og Roger Granseth 

 

Forfall: Grethe Bergersen, Rolv Werner Erichsen og Karianne Holgersmoen 

 

SAK 65/22 MØTE MED KIL FOTBALL 

KIL Fotball presenterte klubben, klubbens mål og utfordringer. 

Vedtak: Referat fra møtet vedlegges protokollen 

 

SAK 66/22 PROTOKOLLER FRA MØTENE 31.10. OG 07.11. 

Protokollene er tidligere distribuert på e-post 

Vedtak: Protokollene ble godkjent og undertegnet- 

 

SAK 67/22 SPILLEMIDLER 2022 

Saken er behandlet på e-post. 

Vedtak: Idrettsrådet støtter kommuneadministrasjonens forslag til prioritering 

av innkomne søknader. 

 

SAK 68/22 UTBETALING AV HONORAR/KOSTNADSDEKNING 

  Roger og Anders var inhabile i behandling av denne saken. 

I budsjett vedtatt på årsmøtet er det satt av kr 4.000 til leder og kr. 2.000 

til nestleder til honorar/dekning av kostnader.  

Vedtak: Det utbetales kr. 4.000 til leder og kr. 2.000 til nestleder i tråd med vedtatt  

budsjett. 

 

SAK 69/22 KOMMUNEBUDSJETT 2023 – HØRING FORMANNSKAPETS  

FORSLAG 

Posisjonspartiene har i det forslaget som ble formannskapets vedtak som 

innstilling til kommunestyret, tatt hensyn til idrettsrådets innspill. 

«Gratisprinsippet» videreføres og tilskuddsordninger innen kultur og fritid 

opprettholdes på 2022-nivå 

Vedtak: Idrettsrådet avgir skriftlig høringsuttalelse hvor vi roser politikerne 

for å ivareta idrettens interesser.  Vi benytter oss denne gang ikke av 

muligheten for å uttale oss i kommunestyremøtet. 

 

SAK 70/22 KOMMUNENS KULTURPLAN 2022 – 2030, HØRING 

Kommunens forslag til Kulturplan 2022 – 2030 er ute på høring. 

Vedtak: Idrettsrådet gir en kort uttalelse hvor vi påpeker viktigheten av at kultur- 

planens ambisjon følges opp med økonomiske bevilgninger og menneskelige 

ressurser, og kommenterer punkter i handlingsplanen som berører idretten. 

 

 



SAK 71/22 INNSPILL TIL POLITISKE PARTIER, PROGRAM KOMMUNEVALG 

Styret drøftet innhold i notat til alle politiske partier som innspill til deres 

arbeid med partiprogram frem mot neste års kommunevalg. 

Vedtak: Vi ønsker å synliggjøre idrettens samfunnsnyttige bidrag. Vi sender 

e-post til alle idrettslagene hvor vi ber om informasjon om tiltak  

innen folkehelse, tilbud mot spesielle målgrupper og arrangementer som 

trekker folk til Kongsvinger, slik at vi i størst mulig grad kan synliggjøre 

idrettens omfang og bidrag i et slikt notat. 

 

SAK 72/22 IDRETTSRÅDETS ARBEIDSPLAN FOR 2023 

Vi hadde en innledende drøfting av innhold i idrettsrådets arbeidsplan for 2023. 

Vedtak: Alle tenker gjennom hva som kan være aktuelle tiltak, og så tas dette opp til 

nærmere diskusjon på nyåret. 

 

SAK 73/22 EVENTUELT / INFORMASJONSSAKER 

• Roger deltok på markering av Lunderseter IL sitt 90-års jubileum, og 

det ble overrakt blomstergruppe fra idrettsrådet. 

• Samarbeidsavtalen med kommunen er nå signert og vi har fra nå av rett 

til å uttale oss og svare på spørsmål i idrettssaker i kommunestyret. 

• Reguleringsplan for Holt er vedtatt i kommunen. Den innebærer endret 

adkomst til skøytebanen/Holthallen. Parkeringskapasiteten reduseres. 

• Brandval IL har invitert oss til sitt styremøte fredag 16. desember 

• Jannicke Mykkestue skal holde foredrag om idrettskretsen i Vinger 

Rotary 13/12, og ønsker at idrettsrådet skal delta i den forbindelse. 

Vedtak: Deltakelse hos Brandval IL passer svært få i idrettsrådet, så vi takker nei til 

dette møtet.  Vi avventer avklaring av idrettsrådets rolle i forbindelse med 

møtet i Vinger Rotary.   

Øvrig informasjon tas til orientering. 

 

 

 

Kongsvinger,    /    -2022 

 

 

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø  Tanja Karpow 

 

 

 

 

Hilde Vrangsagen   Terje Risberg   Arne Hansen 

 

 

  



REFERAT FRA MØTE MED KIL FOTBALL 

 
KIL Fotball var representert ved styreleder Kjetil Moe Løvberg og daglig leder Morten 

Aasvangen. 

 

KIL Fotball har 70 aldersbestemte lag og 3 seniorlag (to damelag og ett herrelag).  Totalt er 

det ca. 650 aktive spillere, og med ledere, trenere, støttemedlemmer etc. over 900 

medlemmer. Tapte medlemmer i 2020, er hentet tilbake i 2021.  Mange nye 6-åringer de to 

siste årene. 

 

KIL Fotball sin organisasjonsplan og målsettinger ble gjennomgått. 

 

Innen barnefotballen legger de opp til tilnærmet lik spilletid og «foreldre-trenere».  I 

ungdomsfotballen differensierer tilbudet mer ut fra ferdigheter mm. Her ønsker de primært 

trenere utenfra og de får også et lite honorar, men trener-ressurser er en utfordring, spesielt på 

2. og 3. lag. Det blir derfor noen «foreldre-trenere» i disse årsklassene også. 

 

Klubben trakk eller fram følgende utfordringer: 

 

• Garderobefasilitetene på Gjemselund er ikke tilfredsstillende.  Det er forståelse for at 

kommunen ikke vil investere før «Gjemselund-prosjektet» er avklart, men KIL Fotball 

ønsker en midlertidig løsning. Tilbud om ishallen og Langeland skole, men ishallen er 

stort sett opptatt hele høstsesongen. 

• Banekapasiteten er i grenseland, spesielt utover høsten siden det kun er Rimfeldt-

banen som har flomlys.  Enkelte lag leier treningstid på Brandval. 

• Kvinnesatsing er en utfordring.  Damelaget er nå i nasjonal 2. divisjon, hvilket 

medfører betydelig kostnadsøkning, bl.a. på reiser.  Vanskelig med toppfotball-satsing 

i en breddeklubb, og toppfotballen er ikke interessert i å satse på damelag. 

• Treningsfasiliteter om vinteren er en utfordring da Rimfeldt-banen ikke brøytes.  

Mange lag leier i Kongsvinger-hallen.  Drøftet om gymsaler kan benyttes i større grad, 

i hvert fall i yngre årsklasser.  Det er ledig kapasitet og gratis. 

 

KIL arrangerer jule-cup for aldersgruppen 6 – 12 år.  I år er 77 lag påmeldt.  Kapasiteten i 

hallen begrenser antallet.  Cup for tilsvarende aldersgruppe arrangeres utendørs om våren. 

 

 


