PROTOKOLL
Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 02.03.2020 kl. 18:00
Møterom Kultur Rådhuset.
Til stede: Anders Sønstebø, Åge Tommy Knutsen (t.o.m. sak 20/2020), Bjørg Kvernbakken,
Fred Nordal, Arne Hansen, Tony Børrud, Kari Isnes og Roger Granseth.
Forfall: Rolv Werner Erichsen, Christina Ryan Øiungen og Victoria J. Bourne
SAK 11/2020 – OPPFØLGINGSMØTE MED KONGSVINGER KOMMUNE
Det ble avholdt oppfølgingsmøte med kommunen i henhold til samarbeidsavtalen.
Vedtak: Referat fra oppfølgingsmøtet vedlegges protokollen.
SAK 12/2020 – PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Protokoll var sendt ut på forhånd.
Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet.
SAK 13/2020 – OPPRETTELSE AV GRUPPE FOR PADLING – KONGSVINGER ROKLUBB
Kongsvinger Roklubb ønsker å opprette gruppe for padling og samtidig endre sitt navn til
Kongsvinger Ro- og Padleklubb.
Vedtak: Idrettsrådet har ingen innvendinger mot opprettelse av gruppe og navneendringen.
SAK 14/2020 – UTKAST TIL ÅRSBERETNING 2019
Roger hadde laget utkast til årsberetning som ble gjennomgått.
Vedtak: Roger innarbeider de kommentarer som ble gitt under møtet samt informasjon fra
bedriftsidretten. Endelig årsrapport undertegnes på neste styremøte.
SAK 15/2020 – REGNSKAP 2019, ØKONOMISK BERETNING OG BUDSJETT 2020
Siden Rolv hadde forfall til møtet har han foreslått at han sender ut regnskap 2019 og forslag
til budsjett for 2020, og at vi drøfter dette via mail før det leveres for revisjon.
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget. Regnskapet og budsjettforslag ønskes tilsendt i løpet av
inneværende uke, og regnskapet må være revidert innen utløpet av mars da saksdokumenter
til årsmøtet må sendes ut rett over påske.
SAK 16/2020 – LOVENDRINGER PÅ ÅRSMØTET
Vi må på årsmøtet fremme forslag om endring av §17, pkt. 13a) i vårt lovverk da loven ikke
kan inneholde en glidende skala på antall styremedlemmer (står 3 – 6 styremedlemmer i
dagen lov). Videre drøftet styret endringer i lovens §15, pkt. 2b og 2c, som gjelder møterett,
talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet.
Vedtak: Styret foreslår overfor årsmøtet følgende endringer (ny lovtekst):
§17, pkt. 13a): Årsmøte skal foreta følgende valg: Styre med leder, nestleder, 4
styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
§15, pkt. 2b): Alle idrettslag kan stille på 2 representanter.
§15, pkt. 2c): Hvert utvalg innen bedriftsidretten kan delta med 1 representant.

Roger informerer valgkomiteen og bedriftsidretten om forslagene, og forhåndssjekker med
idrettskretsen at de ikke vil ha innvendinger mot ny lovtekst.
SAK 17 /2020 – ANDRE ÅRSMØTESAKER
Vi drøftet kriterier for LAM-tildeling 2020, forslag til arbeidsplan for 2020 og behov for å
rekruttere et nytt medlem til valgkomiteen. Ole Martin Knashaug har sagt ja til et nytt år som
vararepresentant til valgkomiteen.
Vedtak: Vi foreslår samme kriterier for LAM-tildeling som i 2019. Utkastet til arbeidsplan
godkjennes som forslag til årsmøtet. Kari undersøker litt rundt mulige kandidater til
valgkomiteen.
SAK 18/2020 – IDRETTSPRISENE
Det er fra klubbene kommet to forslag til årets utøver, og fire forslag på kandidater til
ildsjelprisen. Arne Hansen fratrådte ved behandling av denne saken.
Vedtak: Utøverprisen tildeles Mia Humborstad, KIL Håndball. Ildsjelprisen deles mellom Mads
Rune Berg, Lunderseter IL og Arne Hansen, Kongsvinger Taekwon-Do klubb. Begge mottar
5.000 kroner i tillegg til diplom.
Vi velger å foreta utdelingene på en OBOS-ligakamp på Gjemselund, fremfor på vårt årsmøte
for å få mer publisitet om prisene. For Mads Rune Berg sin del kan det være et alternativ å
foreta utdelingen under Finnskogkureren i juni.
SAK 19/2020 – HENVENDELSE FRA FRISLIVSSENTALEN
Kommunen har iverksatt et prosjekt de kaller Friskliv Familie – som er en familiebasert
tilnærming til livsstilsendring for hele familien for å forebygge overvekt hos barn og unge.
Dette er et samarbeidsprosjekt hvor flere kommunale enheter er involvert, med fysioterapeut
Terese Andersen ved Frisklivssentralen som prosjektleder. Idrettsrådet er forespurt om vi kan
være «døråpner» for at deltakere i prosjektet kan få prøve seg i noen idretter som
organiseres av våre medlemsklubber. Denne delen av prosjektet vil ha oppstart etter
sommerferien.
Vedtak: Idrettsrådet er positive til å innta en slik rolle overfor et begrenset antall
medlemsklubber.
SAK 20/2020 – ENDRING I DRIFT AV KOMMUNENS IDRETTSANLEGG
Temaet ble også drøftet i fellesmøtet med kommunen i lys av helgas hendelser både på
Gjemselund og i Kongshallen, med etterfølgende dekning i flere medier. Vi drøftet videre
handling fra idrettsrådets side.
Vedtak: Vi gjør skriftlig henvendelse til politikere i komité for miljø- og samfunnsutvikling.
Roger lager utkast til notat som sendes ut for kommentarer.
SAK 21/2020 – REGIONMØTE FOR IDRETTSRÅD/KOMMUNER 12.03.
Deltakelse og oppgaver som vertskap ble drøftet.
Vedtak: Hver enkelt som har anledning til å delta sørger for egen påmelding via lenken på det
utsendte programmet. Tony sørger for å bestille kringler og kjøpe inn mineralvann etter at
antall påmeldte er kjent. Kari ordner med kaffe.

SAK 22/202 – ORIENTERINGSSAKER / EVENTUELT.
Det ble orientert om følgende:
• Roger har sendt orientering til klubbene om vedtatte retningslinjer for tildeling av
tilskudd til kulturprosjekter samt søknadsfrist.
• Det er gitt en kort tilbakemelding til idrettskretsen når det gjelder endringer i
bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Victoria har fått en datter.
• Det arrangeres kurs i Klubbadmin 30. mars.
Vedtak: Kari sørger for en oppmerksomhet til Victoria. Informasjonen tas for øvrig til
orientering.
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Referat fra oppfølgingsmøte med kommunen 2. mars
Til stede fra kommunen: Alf Mathias Lilleengen og Svein Olav Lund
Til stede fra idrettsrådet: Roger, Anders, Tommy, Bjørg, Fred, Arne, Tony og Kari (siste
halvdel av møtet).
Saker til drøfting/informasjon:
•

Status på kommunens/KKE sin registrering av eksisterende idrettsanlegg
Anleggsregisteret er nå stort sett oppdatert. Det er ikke gjennomført befaringer i
vinter, men dette gjenopptas i vår. De håper å kunne ha en rapport klar til
sommerferien. Denne vil være inndelt i kategorier; ordinære idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg, fotballanlegg, skoleanlegg, badeplasser, turstier, O-kart. Idrettsrådet
mottar rapporten når den er klar.

•

Fellesprosjekt idrettsråd/idrettskrets 2020: Behovskartlegging idrettsanlegg som
grunnlag for anleggsplan.
Idrettsrådet orienterte om at dette temaet er på idrettskretsens handlingsprogram
for 2020, og at det skal være et fellesprosjekt med idrettsrådene. Vi antar at
idrettskretsen kommer noe inn på dette prosjektet under regionmøtet 12. mars.

•

Regionmøtet for idrettsråd/kommunerepresentanter 12. mars
Alf Mathias vil delta fra kommunen. Svein Olav og Stig Fonås har ikke anledning til å
møte.

•

Status “Endring i drift av kommunens idrettsanlegg”
Svein Olav orienterte om prosessen rundt reansettelse. Stillingen var utlyst med 18
søkere, men rådmannen stoppet ansettelsesprosessen ut fra beslutning om
innsparingstiltak og stopp i reansettelser som ikke anses helt nødvendig. KKE hadde
bedt om ny vurdering flere ganger, men endelig avslag på reansettelse kom fredag 7.
februar. Det var derfor ikke mulig å få til noe informasjonsmøte med idretten før
tirsdag 11. da møtet ble avholdt.
Svein Olav viste den pressemelding som nå var sendt ut som saken, og ellers var det
ikke noe mer å tillegg fra KKE sin side.
Idrettsrådet informerte om at de ville behandle saken på sitt styremøte samme dag,
og at det lå litt i kortene at de ville gjøre en henvendelse til politikerne.

•

Tilskudd til lag/foreninger som drifter egne/leide anlegg – ønske om informasjon til
idrettsrådet om hvem som er søkere.
Idrettsrådet ba om å få en oversikt over hvem som søkte om tilskudd til drift av
egne/leide anlegg til informasjon. Alf Mathias skulle gi dette når året søknader
forelå. Han kunne også opplyse om at det hadde vært mange søkere ved fjorårets
tildeling.

•

Informasjon om idrettsrådets årsmøte hvor kommunen har kan være observatør og
har talerett.
Idrettsrådet orienterte om at deres årsmøte avholde på Kongsvinger Ungdomsskole
torsdag 23. april kl. 18:00, og at representanter fra kommunen var vel møtt som
observatører med talerett. Svein Olav meddelte at han tenkte å delta.

•

Kulturdepartementet gjennomfører undersøkelse i kommuner om spillemidler.
Alf Mathias orienterte om at kommunen hadde mottatt og besvart en undersøkelse
iverksatt av Kulturdepartementet. Den gikk på vurdering av behov på
anleggsområdet og praksis rundt spillemiddelordningen.

•

Informasjon om utbetaling av spillemidler.
Alf Mathias orienterte om at Kongsvinger Skøyteklubb og Kongsvinger Tennisklubb
hadde ferdigstilt sine prosjekt og fått innvilgende midler utbetalt.

