
Styremøte Gran Idrettsråd 17. juni 2020 
 
Tilstede: Turid Elvevoll, Gudbjørg Egge Paulsen, Sindre Woldengen og Ingunn 
Granaasen 

Forfall: Thor Erik Gjefsen, Stian Saglien 
Fra kommunen: Else Hagen Lyngstad 

Saksliste: 
 
- Godkjennelse av innkalling og saksliste  
Godkjent uten kommentarer 
 
- Godkjennelse av referat fra 19/5 
Utsettes til neste møte da få personer fra det forrige styret var tilstede. 
 
Konstituering av nytt styre og kort om idrettsrådet 
Rask runde rundt bordet, og kort info om idrettsrådet. Nye styremedlemmer har 
også fått informasjon om idrettsrådet via dokumenter på epost. Thor Erik hjelper 
dem med tilgang til Teams. 
 
Leder og nestleder ble valgt på årsmøtet. Turid ble valgt til kasserer og Gudbjørg til 
sekretær på dagens styremøte.  
 
Status ifm Corona-situasjonen for de ulike idrettslagene 
Viste kort til informasjon gitt av idrettslagene til NIF samt tilbakemeldinger som 
kom på årsmøtet. I all hovedsak har det vært en kjedelig vår for idrettslagene som 
for alle andre, men vi opplever ikke at noen idrettslag er i krise. Mange er spente på 
høsten både ift økonomi, frafall og rekruttering. Både idrettsrådet og kommunen 
følger opp videre til høsten.  
 
Gjennomgang av gave fra Sparebankstiftelsen Gran 
Gran Idrettsråd skal fordele 614.000,- av den flotte gaven på 1 MNOK som 
Sparebankstiftelsen har gitt til foreninger som arbeider med barn og unge i Gran 
kommune. Stiftelsen gir denne gaven som en kickstart på høsten etter en tung vår 
pga covid 19 og ønsker å bruke kunnskap / saksbehandling hos kommunen, 
idrettsråd og musikkråd for fordeling av gaven.  
 
Det er utarbeidet et utkast basert på medlemstall fra NIF samt skytterlag. Denne 
fordelingen er den samme som brukes ved fordeling av kommunale midler i Gran 
kommune. Dette ble diskutert. I tillegg gikk vi gjennom de søknadene som var 
kommet inn. Nestleder hadde også gitt sine kommentarer til søknadene og utkast til 
beregning i forkant av styremøtet (da han ikke hadde anledning til å delta i selve 
møtet). 
 
De søknadene som gjelder støtte til prosjekter / nye tiltak vil få svar om at 
Sparebankstiftelsen Gran er åpen for slike søknader ved siden av denne gaven.  
 
Vi ser av beregningen at gaven kan treffe litt skjevt i forhold til noen av 
idrettslagene som melder inn via søknad at Covid 19 har gitt store inntektstap for 



dem. Samtidig vet vi at det er flere idrettslag som har store tap, men som ikke har 
sendt inn ytterligere søknad om dette basert på informasjonen om at alle som får 
kommunale midler også blir hensyntatt ifm denne gaven. I tillegg er det kort 
saksbehandlingstid. 
 
Etter diskusjon opprettholder idrettsrådet at man bruker medlemmer i 
aldersgruppen 6-19 år som kriterie og at man bruker samme beregning som ved 
prioritering av kommunale midler. I tillegg legger man inn de søknadene som ikke 
blir tilgodesett ved kommunale midler men som gjør et arbeid for barn og unge slik 
gavekriteriene er lagt fra stiftelsen.  
 
Else vil pva kommunen og idrettsrådet gi svar på de søknadene som har kommet 
inn. Ingunn oversender endelig versjon til kommunen v / Else og hun sikrer 
utbetaling før sommeren.  
 
Fordeling av LAM – midler 
Ingunn har sendt ut informasjon om fordeling i forkant basert på kriterier satt av 
årsmøtet i juni 2020. Dette blir fulgt opp til høsten og perioden for utbetaling er 
mellom 15/8-15/11. Øvrig diskusjon og endelig beslutning fra idrettsrådet blir tatt 
på neste møte.  
 
Oppsett av årshjul og fordeling av oppgaver 
Saken ble utsatt til neste møte 
 
Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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