
Styremøte Gran idrettsråd 4. februar 2020 
 
Tilstede: Ingunn Granaasen, Thor Erik Gjefsen (på telefon), Turid Elvevoll og Nils 
Tarjei Nilsen 
Forfall: Stian Saglien og Heidi Lervåg 

Saksliste: 
 
- Godkjennelse av innkalling og saksliste  
Godkjent uten kommentarer 
 
- Godkjennelse av referat fra forrige styremøte  
Referat fra møte 3/12-19 ble godkjent.  
 
- Informasjon fra møtet med Ordfører og rådmann v/ IG og Thor Erik 
Thor Erik og Ingunn hadde møte med ordfører og rådmann den 21. januar. Kultursjef 
Camilla og Else var også tilstede. Vi informerte om hva Idrettsrådet gjør, 
arbeidsprogrammet vårt, betydningen av de frivillige i samfunnet, viktigheten av gode 
idrettstilbud i kommunen og litt om de utfordringene som vi ser. Spesielt ble det mye 
diskusjon rundt flerbrukshall /svømmehall og mer fleksibel bruk av hallen på HVS. I 
tillegg kom vi inn på ønske om velvillighet fra kommunen ifm Barnekretsturnstevnet i 
juni, økonomi for idrettslagene, konsekvenser av regionreform og planprosessen som 
er igangsatt på kulturområdet. Når det gjelder økonomi så poengterte rådmannen at 
kommunen har en økonomi som tilsier tøffe prioriteringer.  
 
Ordfører oppfordret idrettsrådet til å markedsføre «treningsbussen» som går fra 
Brandbu til Harestua og som flere kan bruke til og fra treninger. Det var vi positive til.  
 
Møtet ble avsluttet med at vi fra begge sider oppfordret hverandre til å ha tettere 
dialog dersom det kommer opp saker som berører idretten i kommunen. Idrettsrådet 
oppfordret også administrasjonen i kommunen til å være så fleksible som de kan når 
det kommer opp saker / henvendelser som gjelder det frivillige idretts-arbeidet som 
gjøres i kommunen. Det er god samfunnsnytte å sette de frivillige i stand til å 
gjennomføre sine planer til det beste for flere i kommunen.  
 
- Utkast oppdatert lovnorm for Gran Idrettsråd v/ Ingunn  
Ingunn oppdaterer lovnorm og sender ut på epost. Dette tas som epost styresak.  
 
- Forberedelse Årsmøte 16/3  
Møtet blir i Gran idrettspark den 16/3 kl 1830. Lokalet er bestilt.  
 
Ting som må gjøres: 

- Turid fikser kaffe, te, vann og kringle.  
- Ingunn fikser det praktiske med prosjektor etc.  
- Ingunn har dialog med Else og Camilla som kommer fra kommune (forslag til 

oppegg: maks 40 min, gruppeoppg som for eksempel hva er bra, hva kan 
gjøres bedre, mål for idretten i 5 – 10 og 15 års perspektiv, kun fremleggelse 
av gruppearbeid dersom vi har tid, å få mest mulig innspill er viktigst). Det er 
også mulig at ordføreren kommer.  

- Ingunn har dialog med idrettskretsen slik at vi får representasjon derfra.  



- Thor Erik skriver protokoll på årsmøtet 
- Årsmelding – forrige årsmelding ble gått gjennom og vi ble enige om at 

årsmelding for 2019 skal bruke samme mal. Vi ble enige om at det ikke var 
noen eksterne hendelser innen idrettsverdenen / kommunen som trengs å 
beskrives i årsmeldingen, kun idrettsrådet sine aktiviteter gjennom året. 
Ingunn sender ut utkast på epost som man blir enige om før utsendelse til 
årsmøtet. Det blir da et epost-styremøte med vedtak sammen med lovnorm 
som er omtalt tidligere.  

- Få sendt ut innkallelse og agenda iht tidsfrister. Ingunn passer på dette.  
- Alle i idrettsrådet oppfordres til å møte på årsmøtet.  

 
Innkalling til årsmøtet besluttet av styret i Gran Idrettsråd: 
Sak 1. Godkjenning av de fremmøtte representantene 
Sak 2. Godkjenning av innkalling 
Sak 3. Godkjenning av saksliste 
Sak 4. Valg av møteleder og sekretær 
Sak 5. Valg av to til å underskrive protokollen 
Sak 6. Årsmelding 
Sak 7. Regnskap 
Sak 8. Arbeidsprogram for Gran idrettsråd 2020 
Sak 9. Innkomne saker, må meldes inn iht frist i lovnorm 
Sak 10. Oppdatert lovnorm for Gran Idrettsråd 
Sak 11. Prinsipper for fordeling av kulturmidler samt LAM-midler – oppfølging av 
diskusjon på tidligere årsmøter 
Sak 12.Innspill til planprosess innen kommunedelplan for kultur 
Sak 13.Info fra nye Innlandet idrettskrets 
Sak 14. Budsjett 
Sak 15. Valg 
Sak 16. Eventuelt 
 
Arbeidsprogram:  
Styret diskuterte seg frem til dette forslaget til arbeidsprogram for 2020. Dette 
besluttes av årsmøtet.   
 
Forslag Arbeidsprogram 2020 for Gran Idrettsråd: 
 

1. Ha et aktivt samarbeid med Gran kommune for å styrke folkehelsearbeidet.  
2. Ha et aktivt samarbeid med relevante aktører for å inkludere alle barn og unge 

i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.  
3. Opprettholde et godt samarbeid med Lunner idrettsråd.  
4. Utrede muligheten for nytt svømmeanlegg og flerbrukshall på Hadeland.   
5. Løfte fokus på skadeforebygging  

 
- Regnskap 2019 og Budsjett 2020 v/ Turid  
Turid sender på epost i etterkant av møtet.   
 
- Forberedelse / Markedsføring av samarbeidsmøte med LIR den 12/2  
Alle i styret må bruke denne siste uken før møtet til å markedsføre møtet. I tillegg har 
vi fordelt informasjon til ulike grupper (send gjerne til flere og også til skoler): 

- Turid: Tingelstad, Bjoneroa, Gran IL fotball  
- Nils Tarjei: Jaren, Gran IL ski, lærernettverket i skolen 
- Heidi og Stian: Moen  



- IG: Gran IL, Gran HK, Sås, HKFK, Gran kommune sine nettsider og sosiale 
medier  

- Thor Erik: Brandbu If, Gran IL turn 
  
- Informasjon om GIR på Gran kommune sine nettsider  
Fått ja fra kommunen. Ingunn har dialog med Kine ang innhold. Skal være på plass til 
årsmøtet.   
 
Eventuelt  
 

- Ønske om flerbrukshall / svømmehall. Det kom tydelig frem i møtet med 
ordfører / rådmann at det er vanskelig å finne midler til slike større 
investeringer. Styret i idrettsrådet diskuterte det å utfordre idrettslagene på å 
samarbeide om å få til en slik flerbrukshall dersom det er et sterkt ønske fra 
idrettslagene. Det samme gjelder for så vidt svømmehall, men dette er en mye 
større investering og krever en helt annen plan for håndtering av driften.  

 
- Fairplay – sjekke ut status på dette punktet. Det sto opprinnelig på Hilde, men 

har ikke blitt gjennomført da hun ga seg i styret.  
 

- Transport til trening. I tillegg til at vi hjelper til med å markedsføre 112 bussen, 
"treningsbussen" diskuterte vi fordelene ved å ha en rabattordning på transport 
ifm trening. Eksempelvis: De som har busskort allerede burde kunne bruke det 
også til trening (evt rabattert). Eller de som skal på trening kan få rabattert 
billett. Påvirkning for å få til dette må neste idrettsråd-styre jobbe med dersom 
man finner ut at det er en prioritert oppgave.  
 

Vi sees på møtet vi har sammen med Lunner Idrettsråd den 12. februar i Hadeland 
kultursal!  
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