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Styret 
På ordinært årsmøte i Gran idrettsråd den 19. mars 2019 ble det valgt følgende styre: 

Leder:    Ingunn Granaasen, Gran IL, valgt for 1 år 
Nestleder:   Thor Erik Gjefsen, Brandbu IF, ikke på valg 
Styremedlem:  Hilde Ensrud Larsen, Brandbu IF, ikke på valg 
Styremedlem:  Heidi Lervåg, Moen SPK, ikke på valg 
Styremedlem:  Stian Saglien, Moen SPK, valgt for 2 år 
Styremedlem:  Turid Elvevoll, Tingelstad SSK, valgt for 2 år 

Varamedlem:  Knut Lehre, ikke på valg 
Varamedlem:  Nils Tarjei Nielsen, Jaren IL, valgt for 2 år 

Revisor:   Trude Larsen,  HKFK, ikke på valg 
Revisor:   Ivar Stubberud, Vestre Gran IL, valgt for 2 år 

Valgkomite: Ole Jacob Rognstad, Moen SPK, ikke på valg   
Ågot Hellum, Brandbu IF, ikke på valg 
Mari Lysen, Jaren IL, valgt for 2 år 
Varamedlem: Karianne Hagen, Gran IL, ikke på valg 

Hilde Ensrud Larsen trakk seg fra styret i starten av november av personlige årsaker. Varamedlem Nils 
Tarjei Nielsen gikk inn i styret i perioden frem til årsmøtet.  

På første styremøte 15. mai ble Hilde Ensrud Larsen valgt til sekretær og Turid Elvevoll Karlsen valgt til 
kasserer. 

Styret har hatt 5 fysiske møter og to epost-styremøter (med egen protokoll). Styret har behandlet 50 
saker siden forrige årsmøte.  

  



Medlemmer av Gran Idrettsråd  
Bjoneroa Idrettslag 
Brandbu idrettsforening 
Gran bokseklubb 
Gran håndballklubb 
Gran Idrettslag 
Hadeland Kampsport  
Hadeland kvinnefotballklubb 
Hadeland modellflyklubb 
Hadeland orienteringslag 
Hadeland sportsskyttere 
Hadeland swingklubb 
Jaren IL 
Midtre Brandbu Ungdoms og idrettslag 
Moen Sportsklubb 
Nordre Brandbu idrettslag 
Søndre Ål sportsklubb 
Tingelstad idrettsforening 
Tingelstad skiskytterklubb 
Vestre Gran Idrettslag 
Skytterlag er ikke medlem av NIF. Men Tingelstad Skytterlag, Vestre Brandbu Skytterlag og Bjoneroa 
Skytterlag blir tatt hensyn til ifm kommunale midler og kan søke om spillemidler. 

Prioritering og fordeling av tilskudd og midler 
Idrettsrådet fungerer som et bindeledd mellom idrettslagene og kommunen og er et rådgivende organ 
som gir sine prioritering ift kommunale midler, kommunal plan og spillemiddelfordeling. I tillegg 
fordeler Idrettsrådet LAM-midler som kommer fra Kulturdepartementet via Norges Idrettsforbund.  

Fordeling av kommunale tilskudd 
Kommunen har som hovedprinsipp at lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran 
kommunes grenser og som har kultur og fritid som hovedformål for sin virksomhet, kan innvilges 
driftstilskudd fra kulturbudsjettet. Det vil si at det kun er støtte til lag og foreninger som er registrert 
under Gran idrettsråd, med tillegg av Tingelstad Skytterlag, Vestre Brandbu Skytterlag og Bjoneroa 
Skytterlag. 

Det kommunale driftstilskuddet var i 2019 på 390.000 fordelt med 180.000 på aktiviteter og kr 
210.000 til drift av anlegg. Idrettsrådet har benyttet tidligere års kriterier ved sin prioritering. Det er 
kun idrettslagene som har søkt som har fått en tildeling.  

Driftstilskuddet til aktiviteter ble fordelt med 50% til gruppen 6-12 år og 50% til gruppen 13-19 år.  
Driftstilskudd til drift av anlegg fordeles med kr 2.500 for hvert godkjente anlegg Resterende beløp blir 
fordelt på antall aktive under 19 år. Anlegg er baneanlegg (ski, skiskyting, fotball, håndball, skyting 
etc), lysløype, hoppbakke etc. Klubbhus, lokaler og lignende kvalifiserer ikke til tilskudd. Kostnader ved 
leie over kl 50.000,- per år regnes som 1 anlegg i fordelingen.  



Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – Oppjustering av 
prioritert handlingsplan 2020-2023 
For ordinær anlegg som søker spillemidler for 2020, må prosjektene/anleggene være innrullert i 
prioritert handlingsplan for å kunne godkjennes. Når det det gjelder nærmiljøanlegg er det anlegg med 
kostnadsramme over kr 600 000 som er omfattet av vilkåret om omtale i kommunale plan.  

Ordinære anlegg: 

• Ingen anlegg som ikke tidligere er innrullert søker spillemidler for 2020. 

Nærmiljøanlegg: 

• Gran kommune – rehabilitering av ballbinge, Bjoneroa skole. Kostnadsramme kr 566 000, men 
rulleres inn likevel. Søker om spillemidler 2020. 

• Tingelstad IF – Skileikanlegg m/lys- og lydanlegg, Fredheim skole. Kostnadsramme kr 805 000 
og må dermed innrulleres. Søker om spillemidler 2020. 
 

Prioritering av spillemidler for 2020 
Styret i Gran Idrettsråd har behandlet innkomne spillemiddelsøknader og prioritert disse. I tråd med 
tidligere år har idrettsrådet anbefalt at frivillige lag og foreninger som hovedregel prioriteres foran 
søknader fra kommunale/fylkeskommunale og statlige anlegg.    

Idrettsrådet prioriterer søknader til ordinære anleggende for idrett og fysisk aktivitet i følgende 
rekkefølge: 

1. Størenslunden park– Størenslunden, sanitæranlegg (ny søknad) 
2. Gran kommune – Rosendalsbanen, rehabilitering av lysanlegg (LED-lys) (fornyet søknad) 
3. Nordtangen speidersenter – sanitæranlegg (ny søknad) 
4. Oppland fylkeskommune – Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland 

videregående skole (fornyet søknad) 

Idrettsrådet prioriterer søknader til nærmiljøanlegg i følgende rekkefølge: 

1. Gran kommune – Bjoneroa skole (FAU), rehabilitering av ballbinge (ny søknad) 
2. Tingelstad IF – Fredheim skole, skileikanlegg med lys- og lydanlegg (ny søknad) 
3. Gran kommune – Størenslunden, turløype med lys og hvileplasser (fornyet søknad) 
4. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, Tuftepark (fornyet søknad) 
5. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, ballbane m/asfaltdekke (fornyet søknad) 

 
Gran Idrettsråd har gitt innspill til regionalt møte om fordeling av spillemidler for 2019. Endelig 
fordeling ble gjort av Fylkesutvalget i Oppland Fylkeskommune.  

Fordeling av LAM-midler fra Kulturdepartementet (via NIF) 
LAM-midlene er grunnstøtte til lokale lag og foreninger i Norge Idrettsforbund, som driver idrett og 
fysisk aktivitet for barn og ungdom. LAM-midlene er et viktig økonomisk tilskudd til idrettslagene. 

Fordeling av LAM-midler ble tatt opp som en diskusjon på årsmøtet i mars 2018. Det ble da vedtatt at 
man skal bruke samme fordelingsnøkkel som tidligere også for fordeling i 2018. På årsmøtet i 2019 



ønsket man en grundigere diskusjon rundt dette, men gitt at det var få tilstede fra de ulike 
idrettslagene så blir diskusjonen om dette utsatt til årsmøtet i 2020.  

For 2019 er det fordelt 950.300,- i LAM midler til idrettslagene. Til sammenligning var potten i 2018 på 
967.000,-. På nasjonalt nivå økte potten med 5 mnok fra 2018 til 2019. Grunnen til at vi får en lavere 
andel av dette er relativt sett lavere antall innbyggere i aldersgruppen 6-19 år.  

Ved fordelingen av LAM midlene ser vi klart hvor viktig medlemsrapporteringen fra de enkelte 
idrettslagene til Idrettskretsen er da det er disse tallene som ligger til grunn for fordelingen. Vi 
oppfordrer alle idrettslagene til å legge ned en skikkelig innsats for å få rapportert disse tallene med 
rett kvalitet innen fristen.  

Utgangspunktet for fordeling er medlemstallene Idrettsrådet får fra idrettskretsen. Dette var 
grunnlaget for fordelingene per 31/12-2018. (det er kun gruppene fra 6-19 år som teller med i 
fordelingen basert på rammer satt av NIF) 

 

Samarbeid med Gran kommune 
Som tidligere år har vi også i 2019 hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Gran kommune. 
Fagansvarlig for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Else Hagen Lyngstad har også i år vært observatør i 
styret og har orientert styret om aktuelle kommunesaker og søknadsprosesser. Hennes bidrag har 
vært til uvurderlig hjelp for idrettsrådet. Også lag og foreninger har så vidt vi vet i Idrettsrådet fått god 
hjelp og støtte fra Kulturkontoret i forbindelse med utbyggingsplaner og spillemiddelsøknader. 

Gran kommune har et politisk vedtak på å bevilge tilskudd til anlegg som kommunal andel tilsvarende 
det anlegget får i spillemidler. Det er i 2019 gitt tilskudd fra kommunen til følgende anlegg: 

Brandbu IF/kunstgressbane      kr 250 000 
Hadeland O-lag, Tilbygg/rehabilitering av dagsturhytte, Lushaughytta kr 200 000  
Vestre Gran IL, idrettshus      kr 200 000  
Tingelstad Skytterlag, rehabilitering av elektroniske skiver 100m banen kr 150 000  

Ut over dette har kommunen i 2019 bevilget penger til blant annet preparering av skiløyper, drift av 
idrettsanlegget i Brandbu og utbygging av kommunale nærmiljøanlegg i Størenslunden.  



Møte med ordfører og rådmann 
Idrettsrådet hadde i januar møte med ordfører, rådmann og kultursjef. Fagansvarlig for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv var også deltaker. Møtet ble såpass sent i perioden pga kommunevalget samt at 
vi ønsket å møte både ordfører og rådmann da vi mener det er viktig for idretten at de begge har 
oppdatert informasjon og kunnskap om hva de oppgaver, utfordringer og muligheter idrettsrådet står 
ovenfor.  

Vi la i møtet vekt på idrettens verdi for samfunnet og at idretten bidrar med mye frivillig arbeid til 
beste for lokalsamfunnet. Vi informerte om SSB-tallene som vise at hver enkelt medlem bidrar med 
8.879,- i samfunnsverdi (informasjon fått fra Innlandet idrettskrets) og dermed viktigheten av idretten 
og det frivillige arbeidet som legges ned.   

Vi gjennomgikk arbeidsprogrammet for Idrettsrådet og hadde spesielt fokus på punktet om 
flebrukshall og svømmehall. De hadde forståelse for behovet, men spesielt rådmann poengterte at 
økonomien i kommunen tilsier en stram prioritering. Det ble også en diskusjon rundt mer fleksibel 
bruk og større tilgjengelighet for bruk av hallen på HVS både på ettermiddager og i ferier. Dette har vi 
også tatt opp med kultursjef tidligere. Det skal være et møte mellom kommunen, skolen og fylket i 
nærmeste fremtid og de vil ta opp våre punkter der. De ser også på muligheten for å reforhandle 
avtalen for bruk av hallen.  

Vi fulgte også opp de endrede retningslinjene fra 2018 rundt bruk av skolelokaler til overnatting og da 
spesielt med tanke på Barnekretsturnstevnet i juni 2020 hvor ca 400 deltakere skal sove over på skoler 
i kommunen. I tillegg ble det diskutert konsekvenser av regionreformen og konsekvenser dette kan få 
for idretten. Kommunen satte stor pris på at vi opprettholder det gode samarbeidet med Lunner 
Idrettsråd. 

Fra kommunen ønsker de at vi skal hjelpe til med å informere om muligheten for å søke på AlleMed 
fondet og bruk av buss til trening. Det er spesielt buss 112 som går fra Brandbu til Harestua hvor det 
skal være mulig å bruke buss til og fra trening.  

Samarbeid med andre: Idrettslag, Oppland Idrettskrets og Lunner Idrettsråd 
Gran Idrettsråd har gjennom 2019 sendt ut informasjon på epost. I tillegg har idrettsrådet tatt imot 
innspill til saker å jobbe med (Gran HK, Jaren IL og Gran IL tok kontakt sammen om bruk av hallen på 
HVS) samt at vi har hatt besøk av Tingelstad Idrettslag som informerte om deres planer for et 
basisanlegg for ski. Idrettsrådet oppfordrer idrettslagene til å komme med innspill til saker gjennom 
året.  

Idrettsrådet har tatt i bruk Microsoft Teams og generiske epostadresser for at det skal være lett å få 
tak i idrettsrådet samt at all historikken blir bevart innad i idrettsstyret og ikke på diverse personlige 
epostadresser. Epostadresser som kan brukes for å komme i kontakt med idrettsrådet er henholdsvis 
leder.gran@irnif.no og nestleder.gran@irnif.no. 

Beklageligvis kunne ikke NIF utvikle og levere ny nettsideløsning som forespeilet ved utviklingen av 
løsningen med Teams. I denne situasjonen har vi valgt å etablere en hjemmeside for Gran Idrettsråd 
på nettstedet til Gran kommune. Siden finnes på denne lenken og vi har en målsetning om å øke 
synlighet og aktivitet på denne siden: https://www.gran.kommune.no/gran-
idrettsraad.522283.no.html 

mailto:leder.gran@irnif.no
mailto:nestleder.gran@irnif.no
https://www.gran.kommune.no/gran-idrettsraad.522283.no.html
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Gran Idrettsråd takker Innlandet idrettskrets (tidl Oppland idrettskrets) for samarbeidet gjennom 
2019. Vi får god hjelp og informasjon fra idrettskretsen når det er noe vi har spørsmål om. De stiller 
også opp på møter og annet når det er behov for det. Vi takker også for godt samarbeid med Lunner 
Idrettsråd og spesielt for samarbeidet om møtet som tok opp barne- og ungdomsidrett og fare for 
overbelastninger hvor Anja Edin og Hans Kristian Holm i februar 2020.  

Arbeid med arbeidsplan i 2019 
Arbeidsplanen er grunnlaget 
for arbeidet som gjøres i 
idrettsrådet gjennom året.  

Når det gjelder punkt 1, 2, 3 
og 4 så er dette håndtert ift 
kontakt og arbeid med Gran 
kommune og Lunner 
Idrettsråd 

Punkt 4 – Idrettsrådet 
opplever ikke at kommunen 
kommer til å ta tak i utredning rundt svømmehall og flerbrukshall på eget initiativ. Når det gjelder 
behovet for ny flerbrukshall har vi diskutert dette i idrettsrådet og opplever at man må avdekke behov 
for dette og hvilke idrettslag som kan være interessert i å bidra ifm et slikt arbeid. Det vil være mest 
naturlig at idrettslagene tar initiativet selv dersom dette er et stort behov. Idrettsrådet vil bidra med 
støtte til den prosjektgruppen / idrettslaget som ønsker å få på plass en slik hall på samme måte som 
idrettsrådet støtter andre tiltak hvor idrettsrådet blir kontaktet. Idrettsrådet har brukt mer tid på 
tilgang til eksisterende hallmuligheter og håper at rutinene for tildeling av tider i hallene nå fungerer 
bedre enn tidligere. I tillegg har vi kommet med en rekke anbefalinger / ønsker / konsekvenser ift 
diskusjonen om forbedret samarbeid om bruk av hallen på HVS.  

Punkt 5 – Vi har sjekket Fair play arbeidet i de ulike særforbundene og det er særlig fotball og håndball 
som utmerker seg på nettet med å ha mye fokus og gode hjelpemidler innen Fairplay. Vi oppfordrer 
alle idrettslag til å bruke av disse ressursene. Anja Hedin i fellesmøtet med Lunner Idrettsråd hadde 
også tema Fairplay i deler av sitt foredrag.  

Punkt 6 – Oppland Idrettskrets tok tak i arbeidet med transportpolicy etter dialog med oss i Gran 
Idrettsråd. De har kommet med veiledning og forslag til policy. Både idrettskretsen og vi i idrettsrådet 
har oppfordret idrettslagene til å etablere dette i eget lag. Idrettsrådet har også tatt kontakt med 
Opplandstrafikk for å være med å markedsføre buss 112 (Brandbu – Harestua) som kan brukes til / fra 
trening for mange barn/unge, men hvor vi opplever at denne er lite kjent og dermed lite brukt.  

Øvrig arbeid gjort av styret i Gran Idrettsråd siden forrige årsmøte (og annen 
informasjon) 

• Oppdatert lovnorm basert på endringer fra idrettskretsen. Denne ble styrebehandlet i februar 
2020 og informert om på årsmøtet i mars 2020.  

• Tatt i brukt Microsoft Teams og fått på plass generiske epostadresser samt god historikk på 
dokumenter. Det er enighet i idrettsrådet om at alt styrearbeid skal utføres og dokumenteres i 
dette digitale klubbkontoret hvor det gis tilgang til alle dokumentene gjennom sikker lagring 



på idrettens egne servere. Denne nye løsningen bidrar til å sikre kontinuitet i styrets arbeid -
neste person som overtar en rolle i Gran Idrettsråd har umiddelbart tilgang til pågående saker 
og e-post. 

• Idrettsrådet mottar mange invitasjoner til møter, konferanser etc gjennom året og forsøker å 
delta der det er mulig. Vi har gjennom 2019 prioritert de invitasjonene som har vært på lokalt 
nivå som for eksempel deltakelse på workshops i regi av kommunen ifm planprosess for 
kommunedelplan Kultur.  

• Regionreform diskusjon/informasjon med Oppland idrettskrets (De deltok på et styremøte vi 
hadde). Gran Idrettsråd ønsker å opprettholde en så god dialog som mulig med idretten i 
Lunner og vi har derfor et tett samarbeid med idrettsrådet der. I tillegg fikk vi informasjon om 
ny organisering i Innlandet Idrettskrets som er en sammenslåing av Oppland og Hedmark 
idrettskretser.  

• Underslagsforsikring er på plass og vi har lagt til rette for to brukere i nettbanken som 
disponerer kontoen sammen etter krav fra Idrettsforbundet. Dette er også et krav til alle 
idrettslag og bør håndteres om det ikke allerede er på plass. 

• Det er etablert en fadderordning i styret i Innlandet idrettskrets og vår fadder er Haakon S. 
Fjone.  

Vi i Gran Idrettsråd vil takke for all innsatsen som gjøres i idrettslagene i kommunen gjennom året.  

 

    Jaren, 1. mars 2020 

 

Ingunn Granaasen   Thor Erik Gjefsen  Heidi Lervåg 

 

Nils Tarjei Nielsen   Stian Saglien   Turid Elvevoll 
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