
Styremøte Gran idrettsråd 19. mai 2020 
 
Tilstede digitalt: Thor Erik Gjefsen, Heidi Lervåg, Turid Elvevoll, Stian Saglien, Nils 
Tarjei Nilsen og Ingunn Granaasen 
 
Fra kommunen: Else deltok fra kommunen 

Saksliste: 
 
- Godkjennelse av innkalling og saksliste  
Godkjent uten kommentarer 
 
- Godkjennelse av referat fra 14. april 
Referatet ble godkjent.  
 
- Kommunale midler 
Det er hentet inn medlemstall fra Sportsadmin, samt at Else og Ingunn i forkant av 
møtet har gått gjennom søknadene som har kommet inn. Pga den spesielle 
situasjonen ifm corona og at purringen ikke gikk til alle berørte idrettslag så ble 
idrettsrådet enige om at det er mulig å sende inn søknad ut denne uken for de få 
idrettslagene som ikke har gjort det per i dag. Som tidligere har idrettsrådet som 
prinsipp at man må sende inn søknad for å få utbetalt kommunale midler og dette 
gjelder også i år.  
 
Potten på 390.000,- blir fordelt basert på de søknadene som har kommet inn innen 
utgangen av denne uken og basert på tidligere prinsipper for fordeling.  
 
Kommunen vil utbetale midlene så raskt som mulig. 
 
- LAM midler 
For at idrettslagene skal få tilført kapital så raskt som mulig så vil Idrettsforbundet 
utbetale 66% av midlene direkte til idrettslagene basert på fordelingen som ble gjort i 
2019. De resterende midlene vil bli utbetalt basert på fordeling fra Idrettsrådet som 
skal gjøres i perioden 15/8-15/11. Mer informasjon fra NIF vil komme i slutten av 
mai. 
 
- Status Koronasituasjonen for idretten i Gran kommune.  
Idrettsrådet gjennomgikk tilbakemeldingene som idrettslagene i kommunen har gitt i 
kartleggingsundersøkelsen til NIF. Dessverre er det kun 5 av idrettslagene som har 
svart, men idrettsrådet sendte ut purring i dag for å få flere svar fra idrettslagene. Det 
gir en god oversikt for både idrettsforbundet, idrettsrådet og kommunen. Idrettsrådet 
vil be om ny oversikt før årsmøtet den 9/6. 
 
De tilbakemeldingene vi har fått er at det går ok nok økonomisk, men det også er pga 
lavere aktivitet og dermed lavere kostnader. Mange idrettslag er bekymret for frafall 
og rekruttering fremover som diskutert også på forrige styremøte. Flere idrettsrådet 
er bekymret for de langsiktige konsekvensene av dette. 
 
De idrettslagene som har fått midler via kompensasjonsordningen er: 



• Gran IL, 162.000,- (hvorav ca 100.000,- gjelder Viggaløpet og skal deles med 
Brandbu IF) 

• Søndre Ål sportsklubb – 30.000,- 
• Tingelstad skiskytterklubb – 44.250,- 

 
Aktivitetene har forsiktig oppstart rundt i de ulike idrettslagene, og med mye fokus på 
skadeforebygging og utholdenhetstrening. Det er krevende å arrangere med godt nok 
smittevern, men det er gode veiledere og man må tilpasse treningene til dette.  
 
Kulturkontoret følger informasjon fra idretten tett og men etterlyser mer informasjon 
fra idretten. Idrettsrådet og kulturkontoret følger opp også utover høsten for å se om 
dette vil gi mer langsiktige konsekvenser. 
 
- Søknadsprosess ifm anlegg 
De siste årene har idrettsrådet behandlet søknader om anlegg samtidig med 
spillemidlene. Det har gjort at det både for idrettsrådet og politikerne er vanskelig å 
ha en god behandling av de søknadene som kommer inn. Kulturkontoret kommer til å 
ha søknadsfrist ifm sommeren slik at tidlig høst kan brukes til grundigere diskusjoner 
om søknadene som kommer inn. Styremøtene i idrettsrådet vil bli satt opp for å ta 
høyde for dette.  
 
- Fysisk årsmøtet den 9/6  
Årsmøtet er flyttet til den 9/6 og det blir gjennomført som et fysisk møte i Gran 
Idrettspark. Sakslisten blir lik som tidligere med unntak av sak om kommunedelplan 
for kultur. Her vil det bli informasjon fra kommunen. Randi Thorsen, ordfører kommer 
samt at Else forsøker å få en fra smittevernteamet til å delta.  
 
Ansvarsoppgaver for fysisk årsmøte:  
Sende ut informasjon om møte på epost – 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 
Registrere møtedeltakere ved oppstart: Turid 
Fikse kaffe / te / vann: Nils Tarjei 
Opprigg før møtet – fint om alle møter kl 1830 
 
- Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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