
 

Styremøte Gran Idrettsråd 
 

 

Saksliste 

 
   

Dato og sted  08. desember 2020 på Teams (digitalt) klokka 20 til 21 

Deltagere 
 
 
Ikke til stede 

Turid, Sindre, Stian, Ingunn og Gudbjørg 
Else (kom inn i møtet ca klokka 2020) 
 
Thor Erik (kan kontaktes på telefon ved behov) 

Referent  Gudbjørg 

Sak 
# 

Beskrivelse av sak  Gjennomgått 
i møtet? 

1  Godkjenning av innkalling og saksliste  Ja, ok 

2  Godkjenning av møtereferat fra forrige møte (er lagt ut på Teams)  Ja, ok 

3  Info ang saker i formannskapet og kommunestyret om prioriteringer av søknader og 
kommunal andel 

Ja 

4  Gjennomgang ansvarsoppgaver på årshjulet og oppdatere dokumentet. Viktig at alle 
tar tak i de sakene som de er ansvarlige for og gir status til hverandre under møtet. 
Prøv å konkretiser hva som må gjøres på hver oppgave og be om tilbakemelding fra 
andre i styret dersom det er noe som er uklart eller det er noe du trenger hjelp til. 

Ja 

5  Åpen diskusjon rundt prinsipper ved prioritering av anleggssøknader samt legge opp 
grov tidsplan for dette arbeidet 

Ja 

6  Eventuelt  Ja 



 

#3 Info ang saker i formannskapet og kommunestyret om prioriteringer av søknader og 
kommunal andel 
Info fra Else, 3 saker: 

1. Oppjustering av handlingsplan i kommunedelplan (innrullering av nye anlegg) 
2. Prioritering av spillemiddel søknadene 
3. Stort etterslep på kommunal andel på spillemiddelsøknader. Innstilling fra rådmann er å 

avslutte ordningen og kun utbetalt til de som har fått sin kommunale andel godkjent 
tidligere og at søknader for 2021 måtte finne andre måter å finansiere på. Temaplan skal 
gjennomgås i 2021. 

a. Klare signaler fra formannskapet (flere ulike partier) at de ikke ønsket å stemme for 
forslaget til rådmannen. Så det er ikke vedtatt.  

i. Neste runde på denne saken er kommunestyret 17.12.2020 
 
De som er innrullert i kommunal plan nå i 2020 får automatisk andel av spillemidler. Men endringen 
med at det ikke er automatikk mellom å være innrullert og det å få spillemidler kan da gjelde for 
søknader på høsten 2021. 
 
#4 Gjennomgang ansvarsoppgaver på årshjulet og oppdatere dokumentet.  
Viktig at alle tar tak i de sakene som de er ansvarlige for og gir status til hverandre under møtet. Prøv å 
konkretiser hva som må gjøres på hver oppgave og be om tilbakemelding fra andre i styret dersom det er 
noe som er uklart eller det er noe du trenger hjelp til. 
 
Se oppdateringer direkte i årshjul-dokumentet.  
 
#5 Prinsipper ved prioritering av anleggssøknader 
Åpen diskusjon rundt prinsipper ved prioritering av anleggssøknader samt legge opp grov tidsplan for 
dette arbeidet 
Tilknyttet temaplan så forslag at dette arbeidet legges inn i arbeidet med temaplan. 
 
#6 Eventuelt 

● Corona-situasjonen: nå er det åpnet opp igjen for cup’er, kamper og treninger for de under 
20 år. Paragraf 2, 3 og 4 på lokal forskrift er opphevet i Formannskapet.  Samtidig oppleves 
det forsiktighet nå før jul. Møter velvillighet for at man skal få gjennomført arrangementer.  

● En del smittevern spørsmål er generelle så idrettsrådet kan være en hub for å videreformidle 
til idrettslag. 

● Veldig bra hvis idrettsrådet blir kopiert dersom idrettslagene sender innlegg til kommunen, 
for at idrettsrådet skal være informert om pågående saker.  

 


