
PROTOKOLL 

Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 31.10.2022 

 

Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Rolv Werner Erichsen, Tanja Karpow og 

  Arne Hansen 

 

Forfall: Grethe Bergersen, Terje Risberg, Karianne Holgersmoen og Hilde Vrangsagen. 

 

SAK 55/22 MØTE MED KOMMUNEN 

Det ble avholdt oppfølgingsmøte med kommunen i tråd med 

samarbeidsavtalen. 

Vedtak: Referat fra møtet vedlegges protokollen. 

 

SAK 56/22 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokollen er sendt ut tidligere med tilbakemeldingsfrist pr. e-post 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet 

 

SAK 57/22 INNSPILL TIL KOMMUNENS BUDSJETTFORSLAG 

Vi drøftet hvordan vi skal jobbe med innspill til budsjettforslaget som 

fremlegges 2. november, hvor vi bl.a. frykter for at man vil foreslå å gå bort fra 

«gratisprinsippet». 

Vedtak: Innspill, som raskt bør sendes politikerne, behandles pr. e-post og eventuelt i 

Teams-møte når budsjettet er offentlig og vi har fått sett nærmere på det. 

 

SAK 58/22 BRUK AV EXCEL TIL REGNSKAPSFØRING 

Forslag til Excel-modell var vedlagt innkallingen.  Kontrollutvalget har gitt sin 

tilslutning til bruk av denne modellen. 

Vedtak: Rolv tar modellen i bruk ved føring av regnskapet for 2022. 

 

SAK 59/22 BRUK AV FACEBOOK-SIDEN VÅR 

Vi har ikke vært aktive på Facebook etter siste årsmøte hvor Linda fratrådte. Vi 

bør i større grad benytte siden til informasjon. 

Vedtak: Rolv legger ut saker på Facebook. Vi andre sender saker som ønskes lagt ut 

til Rolv.  Anders sørger for at Rolv får tilgang til Facebook-kontoen. 

 

SAK 60/22 LOKALVALG 2023 – PÅVIRKE POLITISKE PARTIPROGRAM 

Det er kommunevalg i 2023 og de politiske partiene vil snart starte arbeidet 

med sine partiprogram.  Vi drøftet om og hvordan vi kan påvirke slik at 

idrettspolitikk blir tatt inn i partiprogrammene. 

Vedtak: Det er ønskelig å påvirke til at saker som berører idretten blir tatt inn i så  

mange partiprogram som mulig, da dette vil forplikte partiene i neste 

kommunestyreperiode.  Vi ser for oss å sende likelydende skriv til alle partier. 

Roger lager et utkast for diskusjon på neste styremøte. 

 



SAK 61/22 NESTE STYREMØTE 

Leder av Brandval IL som vi tenkte å besøke, er ukependler. Det passet derfor 

dårlig med besøk på hverdager. De kunne alternativt ta imot besøk på søndag. 

Vedtak: Vi opprettholder mandag 28. november som møtedato og dropper besøk på 

Brandval i denne omgang.  Vi forhører oss heller om muligheten til møte 

med KIL Fotball i tilknytning til styremøtet. Vi tar sikte på å avslutte årets 

siste styremøte med enkel bevertning og uformell prat. 

 

 

SAK 62/22 INFORMASJONSSAKER / EVENTUELT 

• Roger, Anders og Karianne har deltatt på regionmøte med 

fylkeskommunen og representant fra Østre Toten kommune – tema 

kartlegging av idrettsanlegg og interkommunale anlegg 

• Roger har deltatt på NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse på 

Gardermoen. Tettpakket program med mange innspill, men litt lite tid 

til kommunikasjon med andre idrettsråd 

• Vi ble valgt ut av Innlandet Idrettskrets til å delta på et digitalt 

innspillmøte i forbindelse at NIF har nedsatt et utvalg som skal se på 

tiltak for å bedre kjønnsbalansen i norsk idrett.  Roger og Anders hadde 

et forberedende møte på Teams ut fra oppgitte temaer, og Roger deltok 

på innspillmøte. 

• Kommunens tilskudd til drift av ikke-kommunale anlegg for 2022 ble 

referert. 11 idrettslag og 2 andre foreninger med egne anlegg er tildelt 

midler. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

Kongsvinger,     /     - 2022 

 

 

 

 

 

_______________________  ____________________ ________________ 

      Roger Granseth       Anders Sønstebø       Tanja Karpow 

 

 

 

 

 

________________________    _____________________ 

   Rolv Werner Erichsen      Arne Hansen 

 

 

  



MØTEREFERAT 

KONGSVINGER KOMMUNE – KONGSVINGER IDRETTSRÅD 

31.10.2022 

Til stede fra kommunen:  Stine Raaden, Alf Mathias Lilleengen, Svein Olav Lund 

Til stede fra idrettsrådet:  Roger Granseth, Anders Sønstebø, Rolv Werner Erichsen,  

    Tanja Karpow, Arne Hansen 

 

1. Oppsummering av samarbeidet det siste året. 

Begge parter er godt fornøyd med samarbeidet i året som har gått. Det har vært god 

dialog og informasjon er utvekslet på en bra måte. 

 

2. Kommunens budsjett for 2023 

Budsjettet fremlegges 2. november. Det kan ikke redegjøres for alle forhold som 

berører idretten (som bl.a. gratisprinsippet) enda.  Det ble opplyst at kontingent- og 

utstyrskassa vil være uberørt, og at det foreslås avvikling av vinterdrift på bane 1 på 

Gjemselund. 

 

3. Revidert samarbeidsavtale. 

Samarbeidsavtalen er behandlet og godkjent i Komité for Miljø og Samfunnsutvikling. 

Den er meldt inn til behandling i Formannskap og Kommunestyre, men har ikke vært 

opp til behandling der enda. 

Blir avtalen godkjent skal den undertegnes av ordfører, og det er da naturlig å avklare 

med henne hvordan vi går frem de gangene idrettsrådet skal kunne uttale seg og svare 

på spørsmål i kommunestyret. 

 

4. Status spillemiddelsøknader 

Det er få søknader i år; KKE (rehabilitering av Gjemselund) og Kongsvingers 

Golfklubb. I tillegg har Hexumløkka Vel søknad til nærmiljøanlegg. 

Idrettsrådet får søknadene for uttalelse om prioritering med det første. 

 

5. Magasinet 60+ - markedsføring av Solør Bueskytterklubb og ikke Kongsvinger 

Artikkelen er ikke forfattet av noen i Kongsvinger kommune. Den kan ha kommet inn 

via HS Media, som selger annonser i bladet. 

Idrettsrådet synes det er uheldig at et blad hvor Kongsvinger kommune er utgiver, 

markedsfører idrettslag utenfor Kongsvinger kommune fremfor egne idrettslag som 

driver samme idrettsgren. 

Alf Mathias kunne opplyse at Kongsvinger Bueskytterklubb blir markedsført digitalt i 

system for skolene, inkl. foreldre. 

 

6. Informasjon fra kommunen 

Kulturplan er utarbeidet og kommer på høring med høringsfrist 26.12.22. Planen er 

overordnet og berører ikke idretten veldig konkret. Det vil bli et mer detaljert arbeid 

med kommunal melding om fysisk aktivitet og regional plan for idrett og fysisk 

aktivitet i 2023. Idrettsrådet vil vurdere høringsuttalelse vedr. kulturplanen. 


