
 

Styremøte Gran Idrettsråd 
 
 

Dato og sted  28. September 2020 på Kulturkontoret, Gran rådhus 

Deltagere  Trude, Sindre, Thor Erik, Ingunn, Stian (teams) og Gudbjørg 
Deler av møtet: Inger Reidun ( sak 4, Ung Hadeland, via teams) og Else Hagen Lyngstad (sak 
9-14) 

Referent  Gudbjørg 

 
 
Saksliste 
 

Sak #  Beskrivelse av sak  Gjennomgått 
i møtet? 

1  Godkjenning av innkalling og saksliste  Ja 

2  Godkjenning av forrige møtereferat (det blir lagt ut på Teams før møtet)  Ja 

3  Runde rundt bordet slik at alle blir kjent med hverandre (da ikke alle var tilstede på 
forrige møte) 

Ja 

4  AlleMed - fondet, hva kan idrettsrådet gjøre for å gjøre dette mer kjent? Inger 
Reidun fra UngHadeland er med på denne saken. 

Ja 

5  Årshjul og arbeidsoppgaver i styret - fra forrige møte (saksgrunnlag på Teams)  Ja 

6  Fordeling av LAM midler - fra forrige møte (saksgrunnlag på Teams)  Ja 

7  Bruk av Teams, tilgang og rutiner v/ Thor Erik  Ja 

8  Informasjon om nettsiden til Gran Idrettsråd v/ Ingunn  Ja 

9  Informasjon om utleie av kommunale bygg  Ja 

10  Fordeling av halltider på HVS og Brandbuhallen  Ja 

11  Høringsprosess for Spillemiddelsøknaden 2021 - skal vi i idrettsrådet gi innspill her  Nei 

12  Oppstart høsten - coronakonsekvenser for idretten i kommunen - runde rundt 
bordet 

Ja 

13  Informasjon om planlagte investeringer / oppgraderinger i idrettslagene v / Else  Ja 

14  Eventuelt   

 
 



 

 
#1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Alle ok 
 
#2 Godkjenning av forrige møtereferat 
2 har ikke tilgang så derfor ikke lest, ok for de andre 
 
#4 AlleMed 
Ung Hadeland har fått prosjektstøtte til å dekke for barn/unge med vedvarende lav inntekt. Barn og 
unge som kanskje ikke deltar fordi det er økonomiske barrierer. Foreldre, trenere, oppmenn kan 
søke på vegne av barn/ungdom. Fått innvilget 400 000 per år i 3 år 
Se www.unghadeland.no fane “alle med” (kriterier, søknasskjema) 
Etablert i 2019, har kommet en del søknader men det er ikke godt nok informert ut. Er ikke satt øvre 
eller nedre grense frem til nå. Har godkjent alle søknader bortsett fra utenlandsopphold. 
 
Ønsker at flere benytter seg av AlleMed fondet. Ønsker hjelp og ideer fra idrettsrådet. 
Eks fra Gran IL at de sender med informasjon på faktura eller at trener følger opp.  
 
UngHadeland - ønsker å legge inn informasjon på alle hjemmesider til skolene. 
Forslag at man lager link til AlleMed på hjemmesider til idrettslagene også (der det er påmelding til 
aktiviteter for eks)  - neste gang idrettsrådet skal sende ut noe til alle idrettslag bør dette legges med 
som informasjon. Og at den legges på hjemmesiden til idrettsrådet også. 
Dele ut ark med informasjon i lag/foreninger. Har laget brosjyre - kan henges opp på idrettsanlegg 
og svømmehaller mm. Kan også sendes ut til idrettslag.  
 
Var et bra informasjonsmøte i 2019, kunne det vært mulig å gjennomføre i 2020 også? 
Noe skepsis mtp å samle mange pga corona-situasjonen. Er det mulig å gjennomføre digitalt? 
 
Legges på facebook og på nettside (se Årshjul dokument) 
 
Sindre tar på seg ansvaret med å følge opp dette. Det er lagt inn i årshjulet.  
 
#5 Årshjul (legge inn link) 
Styret utarbeidet et årshjul med oppgaver gjennom året. Oppgavene tar utgangspunkt i 
arbeidsprogrammet som ble vedtatt på sist årsmøte og de faste årlige oppgavene som skal gjøres i 
Idrettsrådet. Ansvarlig for hver enkelt oppgave ble satt opp. Det er viktig at alle i styret holder seg 
oppdatert på det som står i årshjulet.  
 
Det kom opp diskusjon om Gran Idrettsråd bør ha en side på Facebook, skal idrettsrådet være 
her? Tidligere har GIR sagt nei pga mye å følge opp og det kan bli dårlige diskusjoner. Må ha tid til å 
følge det opp (Ingunn + Gudbjørg som hovedmoderatorer). Lunner Idrettsråd har dette (hatt det i ca 

http://www.unghadeland.no/


 

2 år). Fin måte å dele informasjon på. Fokus på informasjon og ikke diskusjon (ikke åpne opp for 
diskusjon).  
Thor Erik bidrar mtp nettsiden (som vi kan linke til fra facebooksiden). 
 
Svømmehall på Hadeland - Flere ønsket mer informasjon om hva som er gjort historisk her. Det 
legges til på agendaen neste møte som en orienteringssak (hva er gjort hittil, forprosjekter) 
 
 
#9 HVS - utleie av hall 
Mindre vaktmestertjenester på kveld og helg - Else jobber med denne saken. Hun sier ifra hvis Gran 
IR kan bidra med noe (eks skrive leserinnlegg om). Idrettsrådet poengterer at det er viktig at man 
kan bruke hallen på samme måte som tidligere og at man ønsker at utleietiden helst skal utvides 
både på ettermiddager og i ferier.   
 
#10 Fordeling av halltider problem 
Ble løst i sommer 
 
Høringssak for spillemiddelsøknaden 2021 - sjekkes av Thor Erik og Ingunn (ble ikke behandlet i 
møtet) 
 
#7 Bruk av teams:  
Thor Erik informerte om bruk av Teams: 

● Anbefaler å installere appen på telefonen 
● Bruker Innlegg for info til alle (gjerne istedenfor å sende post) 
● Kan bruke chat funksjon hvis du bare skal nå noen og ikke alle 
● Bruker fil-deling 
● Sette tommel opp når man har sett det (da vet de andre at de har lest) 

 
#12 Coronakonsekvenser for idretten i kommunen - runde rundt bordet: 

● Turid: registrering i GIL parken (er forenklet, men ser at noen går forbi), økonomisk mindre 
salg i kiosken for eks. 

● Sindre: ikke mistet noen kontigenter, bra med fokus på hygiene. Voksne er lei seg for at de 
ikke får trene.  

● Stian: godt å se at det har blitt aktivitet igjen. Noe frafall. Har igjen 3 aktive lag i Moen. Jobber 
med å få på plass et juniorlag.  

● Thor Erik: baseres på turn, bra med aktivitet nå. Større trenerkapasitet så kan ta inn flere. 
● Ingunn: godt at aktiviteten er i gang igjen inkludert kamper/arrangementer. Ulik praksis av 

regler på ulike arenaer. Har ikke fått noe beskjed om at noen har tapt mye økonomisk, dette 
følges også godt opp av NIF. Det er lavere aktivitet men også mindre kostnader. Kan søke 
om dekning av for eks cup-arrangementer. Blir spennende å se dersom ting strammes til 



 

igjen og hvordan dette påvirker idretten. Opplever at idretten forsøker å drive så normalt 
som mulig innenfor de smittevernskrav som er. 

 
#6 LAM  
Veldig bestemte regler for hvordan dette skal fordeles. 66% ble betalt ut tidlig og da ble det vært for 
de som har fått for mye i år så trekkes det neste år. Fordeling av LAm midler baserer seg på vedtak i 
årsmøtet.  
 
#13 Kommunal andel idrettsanlegg mm - 500 000 i kommunalt budsjett - v/Else 

● Informasjonssak 
● Gjelder nyinvestering eller betydelig oppgradering (ikke vanlig vedlikehold) 
● Det har kommet mange innmeldte planer fra ulike idrettsanlegg (det vil si at det ikke er 

konkrete søknader enda), konkrete søknader vil bli behandlet på neste styremøte 
● Må prioritere hardt, hvem som skal få midler til anlegg 
● Søkeren må betale ⅓ selv (egenkapital), kan søke om ⅓ i tippemidler og ⅓ fra kommunen 
● Ønsker at vi i Gran IR skal ha regler/prinsipper for tildeling/prioritering av anlegg  

○ Lage forslag til prinsipper før neste årsmøte i Gran IR - for godkjennelse her 
 


