
Styremøte Gran Idrettsråd 23. februar 2021 
 
Tilstede: Turid Elvevoll, Gudbjørg Egge Paulsen, Sindre Woldengen, Thor Erik Gjefsen, 
Stian Saglien og Ingunn Granaasen 

Forfall:  
Fra kommunen: Else Hagen Lyngstad 

Saksliste 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten kommentarer 
 
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Godkjent uten kommentarer 
 
Utkast årsmelding og regnskap for 2020  
Vi gikk gjennom utkast til årsmelding og regnskap for 2020. Vi trenger noen innspill 
fra kommunen i årsmeldingen og Else vil gå gjennom dette. Øvrige innspill ble tatt 
inn i årsmeldingen og årsmeldingen ble godkjent. Turid hadde forberedt regnskap 
for 2020 og dette ble vedtatt uten merknader.  
 
Turid tar kontakt med kontrollutvalg slik at de får gjort sitt arbeid før årsmøtet.  
 
Budsjett for 2021  
Budsjettforslaget ble vedtatt.  
 
Innkalling til årsmøte i Gran Idrettsråd  
Vi ønsker å invitere rådmannen til årsmøtet slik at han kan møte idrettslagene i 
kommunen. Utover dette er det vanlig årsmøtesaker.  
 
Vi ønsker å få til et fysisk møte og skyver på møtet så langt frem i tid som mulig. Vi 
ønsker å booke kultursalen/kinoen eller en annen stor sal med fastmonterte seter 
Det eneste kravet er at årsmøtet må gjennomføres før utgangen av juni.  
 
Vi diskuterte også Arbeidsprogram for 2021 og vil legge frem et nytt punkt «Veien 
tilbake til hverdagen etter koronasituasjonen (fokus på tilbud, aktivitet og 
frivillige)» (arbeidstittel) 
 
Endelig dato settes på neste styremøte for å avvente utviklingen i 
koronasituasjonen. 
 
Informasjon fra dialogmøte med Ordfører og rådmann 
Vi hadde et godt møte med Ordfører, rådmann og rådgiver Idrett i Gran kommune 
den 22/2. Fra idrettsrådet deltok leder og nestleder.  
 
Vi gikk gjennom arbeidsprogram samt informerte om idrettsrådet sitt arbeid. Øvrige 
saker som ble diskutert var: 



- Håndtering av koronasituasjonen – hvordan gjøre dette mest mulig effektivt 
og samtidig passe på at alle idrettslag får den informasjonen de trenger. 

- Avtale om bruk av Hadeland videregående skole og reforhandling av denne i 
2021 

- Håndtering av drift av idrettsanlegg i Brandbu 
- Sak i kutt om anleggsbidrag i desember 2020 
- Arbeid med ny temaplan for idrett 

 
Informasjon fra kommunen vedr drift av idrettsanlegg i Brandbu v/ Else 
Kommunen inviterte til møte om dette for litt siden hvor idrettsrådet sammen med 
berørte idrettslag var invitert. Det var et oppstartsmøte for å informere om 
situasjonen og få noen umiddelbare innspill fra idrettslagene.  
I etterkant har Else hatt god dialog med de berørte. I tillegg har idrettsrådet hatt 
epostutveksling med Gran håndballklubb. Idrettsrådet vil bidra dersom kommunen 
og idrettslagene ikke kommer frem til gode løsninger, men per i dag så virker det 
som om det er god dialog på området.  
 
Oppstart arbeid med Temaplan for idrett og fysisk aktivitet v/ Else 
Vedtatt i kommunestyret at dette skal gjøres i 2021. Arbeidet bør være ferdig tidlig 
høst. Kommunen vil har fokus på medvirkning og det er viktig å få frem behov i 
idretten i kommunen i tiden fremover og få avklart hva kommunen skal bidra med 
ift dette. Kommunen v / Else setter opp en plan for arbeidet. Idrettsrådet kan bidra 
med å kjøre digital workshop dersom det er behov for det. I tillegg bør vi passe på 
at lederne i alle idrettslagene bidrar med sine innspill i dette arbeidet.  
 
Saken følges opp på neste styremøte.  
 
Gjennomgang av oppgaver i årshjul, alle gir status på "sine" oppgaver i møtet 

• Skadeforebyggende møte den 15/4. Turid har dialog med Skadefri.no og 
foredragsholderen. Viktig at alle er med å markedsfører møtet. Ingunn tar 
kontakt med Lunner Idrettsråd og lager invitasjon.  

• Thor Erik sjekker opp rundt Ren Idrett og Kvåle.  
• Resten av sakene er oppdatert i dokumentet.  

 
Eventuelt 
TV2 sin serie Norge bak fasaden hadde et program fra idretten. Alle oppfordres til å 
se dette. I programmet ble det feilaktig informert om at idrettsrådet er 
varslingsinstans. Det stemmer ikke, dette håndteres av idrettslagene i samarbeid 
med idrettskretsen. 
 
Kultur i Gran kommune jobber med et medvirkningsprosjekt hvor leder i GIR har 
hatt dialog med Inger Reidun i kommunen. Idrettsrådet er positive til dette arbeidet 
og vil få mer informasjon etter hvert.  
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