
Styremøte Gran idrettsråd 14. april 2020 
 
Tilstede digitalt: Thor Erik Gjefsen, Heidi Lervåg og Ingunn Granaasen 
Deltakelse via epost: Turid Elvevoll, Stian Saglien og Nils Tarjei Nilsen 
Fra kommunen: Else deltok fra kommunen 

Saksliste: 
 
- Godkjennelse av innkalling og saksliste  
Godkjent uten kommentarer 
 
- Godkjennelse av referat fra 4. februar  
Referatet ble godkjent.  
 
- Godkjennelse av referat fra epoststyremøte 18. februar om årsmøtedokumenter 
Referatet ble godkjent.  
 
- Status Koronasituasjonen for idretten i Gran kommune.  
Den største konsekvensen for idrettslaget per nå er at vanlig aktivitet stort sett er 
avlyst og det er veldig mange arrangementer som ikke kan gjennomføres. Ingen 
idrettslag som enda har meldt inn store problemer ifm økonomi hverken til 
idrettsrådet, kommunen eller til idrettskretsen fra vår kommune. Men mange har 
langsiktige bekymringer spesielt ift frafall av utøvere og bekymring for støtte fra 
næringslivet nå som det er vanskelige tider for dem.  
 
Fremover vil fokus på rekruttering og kontinuitet være viktig.  
 
Når det gjelder informasjon så er det store mengder epost som kommer til 
idrettslagene, kommunen og idrettsrådet. Mange gode innspill, men det kan være 
vanskelig å ha god oversikt i alt som kommer. Else i kommunen videresender det hun 
får til idrettslagene. Vi i idrettsrådet opplever av vi får samme informasjon som 
idrettslagene slik at vi ikke videresender dette. Det vil kun bli dobbelt opp.  
 
Hva har idrettsrådet gjort hittil? 

- Vært i dialog med kommunelegen helt i oppstarten av dette før de nasjonale 
retningslinjene kom 

- Sendt ut informasjon fra kommunen 
- Tatt en aktiv informasjons-/koordineringsrolle ifm gjenåpning av idrettsanlegg 
- Sendt info til idrettskretsen som de har etterspurt og vært i dialog med dem 

 
Idretttsrådet sin funksjon skal være et bindeledd mellom kommune og idrettslag i 
kommunen og det forsøker vi å gjennomføre. Samtidig ser vi at noe av informasjonen 
bør komme fra kommunen direkte. Fremover bør det lages en kommunikasjonsplan 
for idrettsrådet med prinsipper for hva som er GIR sin rolle og hva som er kommunen 
sin rolle ift kommunikasjon.  
 
- Kommunale kulturmidler 
Søknadsfristen har gått ut og idrettsrådet sammen med kommunen vil prioritere å få 
ut disse midlene så raskt som mulig. Dette til tross for at det ikke har vært 
gjennomført årsmøter hos mange av lagene enda.  



 
Vi venter på medlemsrapportering som har frist 30/4 og prioriterer så fort som mulig 
etter det. Vi bruker samme fordelingsnøkkel som tidligere år.  
 
- Informasjon om GIR på Gran kommune sine nettsider 
Nettsiden hos Gran kommune fungerer godt og kommer opp som første treff når man 
søker i for eksempel Google på «Gran Idrettsråd». Per nå har vi fylt inn informasjon i 
venstredelen av siden. Vi ønsker å fylle høyresiden med to deler: relevant 
lenkesamling (krets og NIF) og styrende dokumenter 
 
Ingunn tar kontakt med Kine i kommunen om dette.  
 
- Årsmøtet blir den 4/5 og gjennomføres digitalt 
Årsmøtet er flyttet til den 4/5 og det blir gjennomført som et digitalt møte. Vi ble 
enige om å bruke Zoom til dette da det takler et større antall deltakere og er lett å 
logge seg inn på.  
 
Ansvarsoppgaver for digitalt årsmøte:  
Sende ut informasjon om møte på epost med påloggingslenke – Ingunn 
Skrive referat – Thor Erik 
Forslag protokollunderskrivere: passe på at disse er tilstede. Thor Erik finner ut av 
hvem det kan være på forhånd.  
Gjennomføre møtet: Ingunn 
 
Markedsføring: 
Vi må tenke informasjon om dette arrangementet på en litt annen måte da det nå er 
digitalt i stedet for fysisk. Ingunn sender ut epost til alle idrettslag på vanlig måte. 
Alle i idrettsrådet må i tillegg kontakte de som de kjenner rundt i idrettslagene for å 
sikre deltakelse.  
 
Vi legger ut informasjon om møtet på nettsiden vår og kan dele denne siden på 
Facebook. Vi spør også Gran kommune (Kine) om de kan lage et fb arrangement slik 
at dette blir enklere å dele. Alle må hjelpe til med å dele dette.  
 
Saksliste 
Sak om kommunedelplan for kultur går ut da den krever arbeid i grupper. Vi beholder 
en del fra Gran kommune og en del fra Innlandet Idrettskrets.  
 
Else skal høre med ordfører, kommunoverlege om de ønsker litt tid på møtet for 
informasjon fra kommunen til idrettslagene i denne situasjonen som vi nå er i. Det 
kan være alt fra økonomi, aktivitet, smittevern etc. Else kommer tilbake på dette.  
 
Vi utfordrer også Innlandet idrettskrets til å fylle sin del med relevant informasjon ift 
den situasjonen som vi står i. Har det kommet retningslinjer innen den tid for mer 
åpning av idretten? Hva er erfaringene fra skoleåpningen? Hvordan bør man starte 
igjen på best mulig måte når man har vært ute av aktivitet lenge? Etc. Ingunn 
utfordrer idrettskretsen på dette.  
 
Sende info om årsmøtet til Else for info til kommuneoverlege. WEbinar snutt om 
smittervern. Tenker man gradvis gjenåpning? Noen fra idretten som kan ha noe slikt? 
 
 
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.Info fra Gran kommune 
Sak 13.Info fra nye Innlandet idrettskrets 
Sak 14. Budsjett 
Sak 15. Valg 
Sak 16. Eventuelt 
 
 
- Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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