
PROTOKOLL 

STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 

30. MARS PÅ BOWLINGSENTERET 

 
Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Terje Risberg, Petter Berg og Rolv 

  Werner Erichsen (f.o.m. sak 15/33) 

 

Forfall: Linda Olsrud, Grethe Bergersen, Arne Hansen og Karianne Holgersmoen 

 
SAK 12/22 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokollen var sendt ut tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet   

 

SAK 13/33 - REHABIITERING GJEMSELUND STADION 

Saken ble behandlet pr. e-post forut for møtet. 

Vedtak: Idrettsrådets uttaler seg som følger: 

• Kommunen må stå for sine forpliktelser i henhold til samarbeidsavtalen 

med KIL Toppfotball. 

• Det bør kartlegges om det er andre årsaker enn uønsket bruk som har 

medført kortere levetid på kunstgresset enn hva som er vanlig. 

• Idrettsråd må få en revidert avtale med KIL Toppfotball for uttalelse i god 

tid før politisk behandling. 

 

SAK 14/33 - ÅRSMØTE I INNLANDET IDRETTSKRETS 

Årsmøte i Innlandet idrettskrets avholdes lørdag 23. april. Idrettsrådet kan stille 

med 3 deltakere, hvorav minst en av hvert kjønn.  Vi skal også invitere tre av 

idrettslagene i Kongsvinger til å delta, hvorav ett fleridrettslag. 

Vedtak: Roger og Anders har anledning til å delta. Terje kan muligens være aktuell. 

Roger kontakter de kvinnelige styrerepresentantene for å høre hvem som har 

anledning til å delta. 

Petter forespør om noen fra Lunderseter IL kan delta.  Roger forespør 

Kongsvinger Tennisklubb og KIL Håndball.  Andre aktuelle idrettslag å 

forespørre dersom ovennevnte takker nei, er Brandval IL, Kongsvinger 

Skøyteklubb, Kongsvinger Kunstløp og KIL Fotball. 

Kjøring til årsmøtet dekkes av idrettsrådet etter statens satser, og 

klubbrepresentanter tilbys skyss med representanter fra idrettsrådet. 

 

SAK 15/33 - IDRETTSRÅDETS ÅRSBERETNING FOR 2021 

Roger hadde laget et utkast til årsberetning for 2021. Det mangler tall på 

medlemsutvikling og informasjon fra bedriftsidretten. 

Vedtak: Utkastet godkjennes som styrets årsberetning for 2021. Medlemstall og  

  informasjon fra bedriftsidretten fylles inn når opplysningene foreligger. 

 

 

 



SAK 16/33 - IDRETTSRÅDETS REGNSKAP FOR 2021/BUDSJETT FOR 2022 

Rolv la fram regnskapet for 2021 og forslag til budsjett for 2022. 

Vedtak: Regnskapet for 2021 godkjennes med et overskudd på kr. 10.904.  Rolv 

leverer regnskapet til Kontrollutvalget. Roger lager utkast til økonomisk 

beretning til neste styremøte. Innvilget tilskudd fra kommunen til etablering 

av klubbinformasjon på «Fritidstilbud.no» er ikke mottatt. Roger sjekker 

dette med kommunen. 

Rolv omarbeider budsjettforslaget for 2022 ut fra gitte innspill til neste 

styremøte. 

 

SAK 17/33 - IDRETTSRÅDETS ARBEIDSPLAN FOR 2022 

Roger hadde laget et utkast til arbeidsplan for 2022. 

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til arbeidsplan som legges fram på årsmøtet. 

 

SAK 18/33 - KRITERIER FOR LAM 2022 

Styret diskuterte kriterier for LAM 2022, med utgangspunkt i kriteriene for 

2021. 

Vedtak: Styret fremlegger følgende forslag til kriterier for 2022 på årsmøtet: 

• Kr. 5.000 tildeles alle idrettslag med medlemmer i aldersgruppen 6 – 19 

år. Idrettslag som aktiviserer barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i 

samme aldersgruppe, tildeles kr. 3.000 i tillegg. 

• 1/3-del av resterende beløp fordeles som «hodestøtte» basert på registrerte 

medlemstall i aldersgruppen 6 – 12 år. 

• 2/3-deler av resterende beløp fordeles som «hodestøtte» basert på 

registrerte medlemstall i aldersgruppen 13 – 19 år. 

 

SAK 19/33 - IDRETTSRÅDETS ÅRSMØTE  

Styret drøftet andre forberedelser til årsmøtet. Valgkomiteen har igangsatt sitt 

arbeid. De er orientert om lovendringer som har/kan ha konsekvenser for deres 

oppgave. 

Vedtak: Årsmøtet avholdes på Kongsvinger Ungdomsskole (KUSK) mandag 23. mai 

kl. 18.  Petter undersøker muligheten for at hans nøkkelkort kan utvides til å 

gjelde KUSK denne dagen.   

Roger sørger for innkalling til årsmøtet i tråd med NIFs lov.   

Vi legger opp til å servere kaffe/te og twist. Roger undersøker om det er 

mulig å koke kaffe/te-vann på KUSK.  Ytterligere detaljer tas på neste 

styremøte. 

 

SAK 20/33 - UTØVER- OG ILDSJELPRISENE 

Oversikt over foreslåtte kandidater med begrunnelser var vedlagte 

møteinnkallingen. 

Vedtak: Styret besluttet tildeling av ildsjelprisen. Navn offentliggjøres i forbindelse 

med vårt årsmøte. Styret utsetter beslutning om utøverprisen til neste møte. 

Styret har anledning til å fremme egne kandidater til denne prisen, og ønsker 

å tenke gjennom om det finnes aktuelle kandidater som det ikke er kommet 

forslag på. 



Styret ønsker å foreta en evaluering av kriteriene for prisene våre for 

fremtidige utdelinger. Anders og Terje forbereder dette til neste styremøte. 

 

 

SAK 21/33 - REVIDERING AV SAMARBEIDSAVTALEN MED KOMMUNEN 

Vi er enige med kommunen om at vår samarbeidsavtale bør evalueres og 

revideres. 

Vedtak: Roger og Anders deltar på møter med kommunen i denne forbindelser. 

Utkast til revidert avtale legges fram for styret for godkjennelse før politisk 

behandling i kommunen. 

 

SAK 22/33 - HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 

Kommunen har sendt oss utkast til handlingsplan mot vold i nære relasjoner på 

høring. 

Vedtak: Idrettsrådet ser at trenere/ledere i idrettslag kan være aktuelle som varslere 

i denne sammenheng.  Det bør imidlertid være klare retningslinjer for hvor 

man i så fall skal henvende seg.  Idrettsrådet kan også videreformidle 

informasjon om rutiner og retningslinjer til idrettslagene. 

Roger lager utkast til svar som sendes ut for godkjennelse før det oversendes 

kommunen. 

 

SAK 23/33 - SAMARBEID OM FOREDRAG ADIL KHAN: MOTSTAND=STYRKE 

Idrettsrådet har mottatt en skriftlig forespørsel om å være fra Awesome Events 

om å samarbeidspartner for et foredrag av Adil Khan i Kongsvinger.  

Vedtak: Idrettsrådet takker nei til en slik rolle. 

 

SAK 24/33 - MØTEPLAN FRAM TIL ÅRSMØTET 

Styret drøftet behov for ytterligere styremøter frem til årsmøtet. 

Vedtak: Det avholdes nytt styremøte mandag 25. april.  Hvis det er behov for  

ytterligere et møte som følge av innkomne forslag til årsmøtet eller andre 

ting, avholdes dette torsdag 12. mai. 

 

SAK 25/33 - EVENTUELT/INFORMASJONSSAKER 

• 29 av våre idrettslag er registrert på Fritidstibud.no 

• Informasjon om søknad om strømstøtte er sendt til alle idrettslag, lagt ut på 

hjemmesiden og på facebook. Det er positivt mottatt at vi deler slik 

informasjon. 

• Det er 17 påmeldte til kurs i om belastningsskader, skadeforebygging, 

teipeteknikker mv. 26. 4., så kurset blir gjennomført.  

• Invitasjon til kurs i førstehjelp m.m. 11.5. sendes ut før påske med 

påmeldingsfrist 30.4.  

• Idrettskretsens administrasjon har ringt Roger for en standardisert 

kartleggingssamtale om idrettsrådets funksjon og arbeid. De kontakter alle 

idrettsråd telefonisk, og vil i etterkant følge opp med tiltak. 

• Roger har reagert på 2 oppslag på Mitt Kongsvinger. Det ene gjelder 

kvinner i lederroller i idrettslagene, hvor opplistingen av idrettslag med 



kvinnelige ledere i Kongsvinger var mangelfull.  Den andre gjaldt frafallet i 

Kongsvinger-idretten i 2020. 

• Idrettsrådet ble informert om orientering mottatt fra Kongsvinger Ro- og 

Padleklubb. 

• Roger har deltatt på den regionale folkehelsekonferansen på Sentrum 

Videregående Skole. 

• Idrettsrådet har mottatt invitasjon til miniseminar i regi av Sparebank 1 

Østlandet. 

Vedtak: Petter følger opp fakturering fra HIKT når det gjelder «Fritidstilbud.no».  

Vi føler ikke behov for å delta på sparebankens miniseminar.  For øvrig tas 

informasjonen til orientering. 

 

 

Kongsvinger,     /     

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø  Terje Risberg 

 

 

 

 

  Rolv Werner Erichsen   Petter Berg   

 

 

 


