
PROTOKOLL 

Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 

08.02.2023 på Gjemselund 

 

Til stede: Anders Sønstebø, Hilde Vrangsagen, Terje Risberg, Tanja Karpow, Arne  

  Hansen, Karianne Holgersmoen og Roger Granseth 

   

Forfall: Grethe Bergersen, Rolv Werner-Erichsen 

 

I tillegg deltok Jannicke S. Mykkestue fra Innlandet Idrettskrets. 

 

SAK 01/23- PROSJEKT LIV & RØRE – FRISKLIVSSENTRALEN 

Møte medAriana Sefaj og Kristin Lysen fra Frisklivssentralen vedr. tiltak for 

forebygging av overvekt og inaktivitet hos barn og unge. Drøftet hva som kan 

være idrettsrådets rolle vis a vis idrettslagene, og hvordan vi skal legge opp 

dette. 

Vedtak: Idrettsrådet kontakter aktuelle idrettslag med forespørsel om hvem som kan 

være interessert i å legge til rette for å ta imot en gruppe på ca. 12 barn i 

alderen 8 – 13 år 2 x 1 time i løpet av en 12 ukers periode, slik at barna kan 

få prøvd ulike idretter.  Forholder oss til andre idretter enn lagidretter som 

fotball, håndball, ishockey. 

 

SAK 02/23 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokollen er behandlet på e-post tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. 

 

SAK 03/23 - BREV TIL POLITISKE PARTIER. 

Jfr. sak 71/22. Utkast til rundskriv basert på tidligere disposisjon og mottatte 

innspill ble fremlagt. 

Vedtak: Utkastet ble vedtatt med noen endringer. Roger oversender dette til de  

  politiske partiene. 

 

SAK 04/23 - TILSKUDDSORDNING - BYTTE TIL LED-LYS. 

Informasjon om ordningen ble gitt på digitalt møte med idrettskretsene Viken, 

Innlandet og Vestfold og Telemark. Muligheter for å søke om midler gitt av 

Sparebankstiftelsen DnB, ut fra gitte kriterier.  Større tilskudd dersom det er 

avtale med kommunen om forskudd av spillemidler og/eller garanti for lån. Vi 

drøftet hvordan vi angriper dette. 

Vedtak: Vi ber om et innledende møte med kommunen for å drøfte mulighetene og  

Videre fremdrift. Anders og Roger deltar på møtet. Roger avtaler møte med 

kommunen v/Stine Raaden. 

 

 



SAK 05/23 - IDRETTSRÅDETS ÅRSMØTE 

Avklare tidspunkt og sted for årsmøtet og avklare prioriterte oppgaver. 

Vedtak: Vi avholder årsmøte onsdag 7. juni, og undersøker muligheten for å  

avholde møtet på Biblioteket.  

Idrettslagene anmodes om å foreslå kandidater til idrettsrådets utøver- og 

ildsjelpris innen 15. mars. Roger sender e-post til idrettslagene. 

Roger lager utkast til årsberetning til neste styremøte. Rolv legger fram 

regnskapet og utkast til budsjett for 2023 på neste styremøte.   

 

SAK 06/23 - MØTEPLAN FOR STYRET FRAM TIL ÅRSMØTET. 

Vi drøftet møteplan fram mot årsmøtet, og aktuelle idrettslag som vi bør 

besøke/ha møte med. 

Vedtak: Det ble vedtatt følgende møteplan: 

• Onsdag 22/3 

• Onsdag 26/4 

• Torsdag 25/5 (hvis behov) 

Roger kontakter KIL Friidrett og Kongsvinger Ro- og padleklubb for 

eventuelt fellesmøte/klubbesøk. 

 

SAK 07/23 - ORIENTERINGSSAKER/EVENTUELT 

• Jannicke informerte om idrettskretsens vurdering av idrettsråd og deres 

forslag om forenklet lovnorm for mindre idrettsråd. 

• Jannicke informerte om idrettskretsens arbeid med å forbedre 

politiattestordningen. 

• Idrettskretsen tar initiativ til «Idrettens time» i kommunestyrene i 

Innlandet. Idrettsrådene deltar på disse møtene. 

• Regional idrettsrådskonferanse (Innlandet) planlegges i september 2023.  

• Vi er orientert om at det er avholdt stiftelsesmøte for et nytt idrettslag i 

Kongsvinger, Kongsvinger Padelklubb.  Idrettslaget er så langt ikke 

registrert i Sportsadmin. 

• Tom Svellet har avsluttet sitt midlertidige engasjement i idrettskretsen. Jørn 

Skjærvik er nå idrettsrådenes kontaktperson i administrasjonen. 

• Norges Handicap Forbund Glåmdal har et arrangement i KUSK-hallen 

lørdag 25/2, hvor det er muligheter for å se/prøve ulike paraidretts-grener. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

Kongsvinger,    

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø  Hilde Vrangsagen 

 

 

Terje Risberg    Tanja Karpow   Arne Hansen   

 

 

Karianne Holgersmoen 


