PROTOKOLL
STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 10. MARS 2021
Til stede:

Roger Granseth, Kari Isnes, Linda Olsrud, Petter Berg, Anders Sønstebø,
Arne Hansen, Karianne Holgersmoen

Forfall:

Bjørg Kvernbakken, Rolv Werner Erichsen

SAK 10/21

PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Protokollen var utsendt tidligere

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

SAK 11/21

WEBINAR PARAIDRETT FOR IDRETTSRÅD
Innlandet idrettskrets har invitert til webinar for idrettsråd om hvordan
idrettsrådet kan være en støttespiller for paraidretten i lokalsamfunnet. Vi
drøftet deltakelse på alternative datoer 24. mars og 14. april.

Vedtak:

Roger deltar 24. mars og Linda deltar 14. april.

SAK 12/21

IDRETTSRÅDETS ARBEIDSPLAN FOR 2021
Vi drøftet hva vi skal ha på arbeidsplanen for 2021 som skal fremlegges på
årsmøtet, utover de generelle lovpålagte oppgaver.

Vedtak:

Styret foreslår følgende tiltak overfor årsmøtet:
• Følge opp samarbeidsavtalen med kommunen gjennom
evalueringsmøter og påse at vi får saker til høring i tråd med avtalens
bestemmelser.
• Jobbe for at det blir etablert en plan for vedlikehold av og
investeringer i kommunale idrettsanlegg.
• Gjennomføre klubbesøk og/eller invitere klubber til å presentere seg
på idrettsrådets styremøter.
• Sørge for god informasjon til medlemsklubber gjennom e-post,
hjemmeside og facebook.
• Delta på aktuelle tiltak initiert av overordnede organisasjonsledd.
• Vurdere å invitere til en temakveld i løpet av høsten.

SAK 13/21

IDRETTSRÅDETS BUDSJETT FOR 2021
Regnskapet for 2020 vil gi et overskudd som følge av at sentrale aktiviteter vi
hadde budsjettert å delta på, ikke har latt seg gjennomføre. Styret drøftet hva vi
bør legge opp til av resultat for 2021, og eventuelt nye kostnadsposter.

Vedtak:

Det budsjetteres med et underskudd i 2021, minimum tilsvarende årets overskudd. Det er ikke noe mål for idrettsrådet å bygge opp ytterligere
egenkapital. For å stimulere til deltakelse på vårt årsmøte besluttes at det

blant de idrettslagene som møter på årsmøtet, trekkes ut 2 klubber som hver
mottar kr. 2.500.
Roger ber Rolv utarbeide et budsjettutkast som sendes ut til
styremedlemmene forut for neste styremøte.

SAK 14/21

BEDRIFTSIDRETTENS TILKNYTNING TIL IDRETTSRÅDET
Idrettsforbundet har nå registrert bedriftsidrettslag som en del av idrettsrådets
hierarki. I Kongsvinger er det registrert 12 bedriftsidrettslag. Intensjonen er at
disse skal ha lik representasjonsrett på idrettsrådets årsmøte som de ordinære
idrettslagene. Vi har i dag en ordning hvor det enkelte aktivitetsutvalg innen
bedriftsidretten har representasjonsrett på årsmøtet, og idrettskretsen
godkjenner at dette videreføres om bedriftsidretten selv ønsker det slik.

Vedtak:

Roger tar kontakt med bedriftsidrettens kontaktperson Jan Erik Sundt, for å
høre hva bedriftsidretten ønsker.

SAK 15/21

KRITERIER FOR LAM 2021
Kriterier for LAM 2021 skal vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. Styret
drøftet forslag til kriterier. De må være i tråd med idrettsforbundets
retningslinjer.

Vedtak:

Styret foreslår at dagens kriterier videreføres. De går i korthet ut på:
Alle klubber med medlemmer i aldersgruppen 6 – 19 år får et fast tilskudd på
kr. 3.000. Klubber med paraidrettsutøvere i denne aldersgruppen eller som
gjennomfører idrettsskole etter NIFs reglement, får kr. 3.000 ekstra.
Resterende fordeles som «hodestøtte» pr. medlem med 1/3 i aldersgruppen 6
– 12 år, og 2/3 i aldersgruppen 13 – 19 år.

SAK 16/21

ÅRSMØTET
Styret drøftet avviklingen av årets årsmøte og oppgaver som må gjøres forut
for årsmøtet.

Vedtak:

Styret ønsker primært å gjennomføre årsmøtet som et fysisk møte. Ut fra
koronasituasjonen tar vi ikke sjansen på å avvikle møtet 28. april som vi satte
som foreløpig dato. Vi tar sikte på å avvikle årsmøtet i sluttet av mai,
eventuelt begynnelsen av juni, men iverksetter forberedelsene nå:
• Roger forbereder skriftlig innkalling.
• Kari kontakter valgkomiteens leder Gunn Dammen, og ber om at
valgkomiteen starter sitt arbeid.
• Roger lager utkast til årsberetning som sendes styret før neste
styremøte.
• Rolv sluttfører regnskapet, sender det til styrets medlemmer sammen
med budsjettutkast og overleverer det til kontrollutvalget for
gjennomgang.
• Roger skriver økonomisk beretning når årsregnskapet foreligger.

SAK 17/21

EVENTUELT / INFORMASJONSSAKER
• Roger har deltatt på idrettskretsens digitale kurs i styrearbeid for
idrettsråd. Det meste var kjent stoff. Gruppearbeid var nyttig.
• Idrettsrådet er orientert om at KIL Håndball har kommet til de ikke
bruker KUSK-hallen på tirsdager, hvilket betyr at KIL Turn ikke
trenger å redusere sin aktivitet som følge av at de måtte ut av
Holthallen.
• Idrettsrådet er orientert om at Kongsvinger Skøyteklubb, KIL Turn og
KOBBL har avholdt et møte om samarbeid med tanke på kunstis på
Holt, og utnyttelse av returvarme til planlagt boligprosjekt/Holthallen.
Det tas sikte på å utarbeide et forprosjekt i løpet av sommeren.
• Idrettsrådet var invitert til innspillmøte i forbindelse med
frivillighetsmeldingen som det arbeides med i kommunen. Roger har
vært i kontakt med prosjektleder Aud Olstad, og de er blitt enige om at
idrettsrådet avgir uttalelse når meldingen kommer på høring – og ikke
deltar på møtet.
• Roger har deltatt på NIFs sitt digitale innspillmøte knyttet til arbeidet
med etiske leveregler i idretten. Saken skal behandles på NIFs ting, og
vi får dette til høring i forkant.
• Tidspunkt for neste styremøte ble drøftet.

Vedtak:

Roger innkaller til nytt styremøte i løpet av de første ukene etter påske. Øvrig
informasjon tas til orientering.
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