
PROTOKOLL 

Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 

25.04.2022 - Kongshallen 

 
Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Linda Olsrud, Terje Risberg og 

  Arne Hansen 

 

Forfall: Rolv Werner Erichsen, Grethe Bergersen, Petter Berg og Karianne 

  Holgersmoen 

 
SAK 26/22 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokollen var sendt ut tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet 

 

SAK 27/22 - IDRETTSSAKER TIL POLITISK BEHANDLING 

Kommunestyret behandler sak om kunstgresstype på Gjemselund og spørsmål 

om ettergivelse av ansvarlig lån til Kongsvinger Ro- og Padleklubb i sitt møte 

28. april.  Styret drøftet om idrettsrådet skal uttale seg. 

Vedtak: Idrettsrådet sender ikke uttalelser om disse sakene.  Håndtering av  

ansvarlige lån til idrettslag tas opp i årlig evalueringsmøte med kommunen. 

Valg av kunstgresstype ligger utenfor idrettsrådets kompetanseområde. 

 

SAK 28/22 - UTØVERPRISEN. 

Styret hadde ikke egne kandidater utover de som var foreslått. To av de 

innkomne forslagene var godt begrunnet og det var uenighet i styret om hvem 

som burde tildeles prisen. Tildelingen ble derfor avgjort ved avstemning, og en 

av de tilstedeværende erklærte seg inhabil. 

Vedtak: Det ble avgitt to stemmer for den ene kandidaten, en stemme for den andre  

  kandidaten og en blank stemme. 

Prisvinnerens navn offentliggjøres på idrettsrådets årsmøte. 

 

SAK 29/22 - BUDSJETT FOR 2022 

Rolv hadde sendt ut omarbeidet budsjettforslag i forkant. Styret drøftet spesielt 

ønsket resultat i forhold til de siste årenes overskudd og størrelse på søknad om 

driftstilskudd fra kommunen. 

Vedtak: Styret besluttet å redusere søknad om ordinært driftstilskudd fra kommunen  

til kr. 30.000 (tilskudd til Fritidstilbud.no kommer i tillegg), og justerte noe 

på enkelte kostnadsposter.  Det fremlegges et budsjettforslag med et 

budsjettert underskudd på kr. 9.167. 

 

SAK 30/22 - Økonomisk beretning for 2022. 

Utkast til økonomisk beretning for 2021 var sendt ut i forkant. 

Vedtak: Utkastet ble vedtatt som styrets økonomiske beretning for 2021 

 

 

 



SAK 31/22 - ÅRSMØTET 

Styret gjennomgikk sakslisten for årsmøtet og fordeling av oppgaver under 

årsmøtet. 

Vedtak: Kari Isnes forespørres om dirigentrollen, og Rolv forespørres som sekretær 

  Roger kommenterer årsberetning, Rolv regnskap, Anders LAM-kriterier,  

Linda arbeidsplanen, Rolv/Roger budsjett.  

Roger snakker med Gunn Dammen om muligheten for å få traktet kaffe på 

Gjemselund og kjøper inn noe mineralvann og twist. 

 

SAK 32/22 - KRITERIER FOR UTØVER- OG ILDSJELPRIS 

Jfr. drøftelser på forrige styremøte. 

Vedtak: Saken utsettes.  Nytt styre etter årsmøtet foretar en evaluering av kriteriene  

og eventuelt behov for justering av kriteriene. 

 

SAK 33/22 - INFORMASJONSSAKER/EVENTUELT 

• Idrettsrådet er orientert om detaljreguleringsplan i Øvre Badstuvegen og 

detaljregulering for skytehall på KOS sitt anlegge ved Røhneløkka. 

• Det er 18 påmeldte på kurs rundt belastningsskader og teipeteknikker, 

og så langt 8 påmeldte på kurs i førstehjelp. 

• Idrettsrådet er informert om at to av våre medlemsklubber sliter med å 

få etablert nytt styre, og at idrettslagene kan stå i fare for å bli nedlagt. 

• Roger, Anders og Kari representerte idrettsrådet på kretsting for 

Innlandets Idrettskrets. Rune Thoresen, Kongsvinger Kunstløp var 

eneste klubbrepresentant fra Kongsvinger. Vi stemte mot forslag om at 

idrettsrådenes representasjonsrett på fremtidig kretsting ble redusert 

vesentlig mer enn for særkretser/regioner.  Vi nådde ikke fram og 

kretsstyrets forslag til ny sammensetning ble vedtatt. 

 

 

 

Kongsvinger,    /     -22 

 

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø   Terje Risberg 

 

 

 

 

  Linda Olsrud     Arne Hansen 

 

 

 

 


