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Protokoll årsmøtet Lørenskog idrettsråd; 15.06.22. 

Sted: Lørenskog Hus 

Tid: Onsdag 15.06. 22, kl. 18-20. 

 

Leder for Lørenskog idrettsråd Richard Ragnarsøn innledet og ønsket velkommen til årsmøtet. 
 
Han ga først ordet til Anita Hokholt Engh, Viken idrettskrets. Hun fortalte blant annet om sin rolle i 
kretsen, påpekte oppløsningen av Viken, at det er mye info å finne på nettsidene til Viken, blant 
annet en månedlig podcast og «gullvaffel» hvor man kan nominere enkeltpersoner (ildsjeler). 
Engh er nylig gjenvalgt i kretstyret, hun har hørt mye positivt om LIR (heretter Lørenskog idrettsråd). 

Hun påpeker at vi er alle idrettspolitikere – ønsker å forbedre mulighetene for idretten. 
 
 

1) Godkjenning av de fremmøtte representantene, 27 møtte 
Stemmeberettigede: 23 
Observatører: 3 (Fiske, Gjester og Kock) 
Se vedlegg for deltageroversikt 

 
2) Godkjenning av innkallingen, sakslisten og møtereglene 

Richard Ragnarsøn, leder i LIR, gikk igjennom møtereglene. 
Godkjent uten merknader 
 

3) Valg av dirigent, referent, og to representanter til å underskrive protokollen 
Dirigent: Klaus Wike 
Referent: Birgit W. Lundeby 
Til å underskrive protokollen:  
Jan Arve Kaldheim (FFK) og May-Britt Selmersen (NRC Tigers) 
 

4) Behandle årsmelding 2021/2022 
Leder orienterte kort om hovedpunktene: 
 
-Styret og valgkomiteens sammensetning. 
 
-At LIR har hatt et seminar i løpet av året i tillegg til fast møtevirksomhet en gang i 
måneden. LIR er inndelt i ulike utvalg og komiteer for å strukturere arbeidet.  
I tillegg har LAM, Anleggs-situasjonen og kommunens handlingsplan vært i fokus. 
 
-Bekymringen rundt Covid 19 i året som var; frafall, rekruttering, vilkår, økonomi og 
ønske om å «restituere idretten» etter Covid 19. 
-IT verktøyet «Teams» er blitt mer tatt i bruk og LIR har også brukt det til 
«småmøter» seg imellom, utenom de ordinære møtene. 
 
-Krigen i Ukraina har også gjort at noen idrettslag i Lørenskog har laget et 
aktivitetstilbud for barn.  
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-Retningslinjer for tilskudd fra LIR til idrettslag er gjennomgått, hvis en klubb drar i 
gang et arrangement el. 
 
-Idrettspriser som har blitt delt ut.  
 
-Retningslinjer for tildeling av treningstid har også hatt en ny gjennomgang, for hvilke 
kriterier ligger til grunn når man får tildelt tid? Kommunen har iverksatt en prosess 
på dette. LIR har stilt noen spørsmål rundt tildelingen, f.eks om det er riktig at lag 
som ikke er i NIF skal få tildelt treningstid fremfor idrettslag som er medlem? 

 
-Fotballen har dette året fått mer fokus pga. lite banekapasitet og økende 
medlemskap, kommunens klubber. Det er påstartet et fotballsamarbeid mellom 
Kurland FK, Lørenskog IF og Fjellhamar FK. Målet er å utveksle informasjon om status. 
Å få til en ny fotballflate, Torshov 2, er blitt lansert, og presentert for kommunen og 
politikerne. 
 
-LIR har vært på ulike samarbeidsmøter med kommunen, som ordfører og KIF. LIR har 
hatt et møte med Lillestrøm idrettsråd for å høre hvordan de jobber. I Lillestrøm har 
de fast ansatt daglig leder, er det noe Lørenskog også bør ha på sikt? 
 
-Anlegg har vært LIRs førsteprioritet i de siste årene, og LIR har deltatt i arbeidet på 
f.eks nye Fjellhamar skole, renovering av Fjellhamarhallen og ny flate ved 
Lørenskoghallen. 

 
Årsmelding godkjent 
 
 

5) Behandle revidert regnskap  
Kasserer Karl Gustavsen gjennomgikk regnskapet for 2021.  
Kontrollkomiteens rapport ble lest opp. 
Regnskapet ble godkjent. 

 
6) Behandle forslag til handlingsplan og anleggsplanen 2021/2022 

 
a) Nestleder i idrettsrådet Ola Hugo Jordhøy gikk gjennom idrettsrådets forslag 

til handlingsplan. Den inneholder LIR sitt formål og visjoner, LIR sine oppgaver 
og prioriterte områder i 2022/23. Seks prioriterte områder: 

 
1. Fortsette restituering etter koronapandemien. 
2. Samhandling med kommunen; høringer, innspill i budsjetter, i 

tillegg til utbygging av idrettsanlegg. 
3. Samhandling med idrettslagene – de må gjerne ta kontakt og 

de kan komme på møter med LIR. 
4. Utbygging og vedlikehold av anlegg 
5. Bidra til at flyktninger fra Ukraina inkluderes i idretten. Noen 

idrettslag har allerede startet inkluderingen. 
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6. Vurdere noe godtgjøring for leder/ nestleder i LIR, og vurdere 
mulighet for daglig leder 
  

Innspill på punkt 6.: Bjørn Torp (Losby golfklubb): lurer på hvordan det evt. skal 
finansieres, om det skal tas en avgift fra medlemmene i de ulike klubbene? Torp er noe 
kritisk og stiller spørsmål om frivillig skal godtgjøres.  
Torp påpeker også at det bør bli bussforbindelser inn til Losby golfklubb. 

  
Innspill på punkt 6: Anita Hokholt Engh (Viken idrettskrets) påpeker 

«folkehelseprinsippet»- og at begrepet idrettsråd også kanskje i fremtiden skal hete «idrett -
og aktivitetsråd». Således kanskje man kan få mer støtte/ penger inn. 

 
 

Innspill på punkt 4: Arne Fiske (Lørenskog kommune) Informerer om de nye anleggene som 
kommer på Fjellhamar, Benterud, Thon-hallen, LIFs nye anlegg på Rolvsrud og at kommunen 
er med i et prøveprosjekt når det gjelder alternativt underlag på fotballbanen, fremfor 
gummigranulat.  

 
 
b) Nestleder gikk så gjennom LIR sin anleggsplan. Anleggsplan er delt i to, en 

del om forslag til bestemte områder i Lørenskog hvor LIR mener og kommer 
med konkrete forslag til kommunen om utbygging og en del med prioriterte 
idretter i kommunen som mangler anlegg og anleggskapasitet. For detaljer 
henvises til Anleggsplanen som er gjort enklere denne gangen for bedre 
oversikt, men den underbygges av interne dokumenter i idrettsrådet.  

 
 
Innspill på anleggsplanen: 
 
Kurland FK- Ole Rossevoll: mener at «gratisprinsippet» er overmodent for å ses nytt på, at 
innendørsanleggene gis bedre betingelser enn utendørsidrettene og at gratisprinsippet må 
gjelde for alle, eller skrote prinsippet. 
 
LIF – Espen Gjester: er enig i at «gratisprinsippet» må ses nøyere på, at det er ujevnheter for 
unge som driver med innendørsidrett fremfor utendørsidrett, som har langt høyere 
treningsavgift. At fotballen får høyere avgifter er ugreit og kaller det «mobbing» av barn og 
unge. Han peker også på at det er kommunepolitikerne vi må påvirke og henviser til neste 
valg. 
 
FFK- Jan Arve Kaldheim: etterlyser oppgradering av garderobeanlegget på Fjellhamar. Han 
refererer økt medlemstall, stort behov for at noe snart skjer, og leser opp fra LIRs årsmøtet i 
fjor; hvor det stod at det er et av de mest nedslitte garderobene i landet og at det bør 
prioriteres. 
 
LIK – Jon Kock: etterlyser ny hall. Refererer til «Snø» som ikke ble noe av og at det nå er laget 
tegninger og beregnet kostnader på ny hall ved eksisterende ishall. Hvorfor er ikke det med i 
anleggsplanen? 
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Lørenskog kommune – Arne Fiske: om gratisprinsippet er knyttet til utgifter kommunen får   
momskompensasjon for og dessuten at fotballagene fordeler tidspunkter selv. Fiske sier 
videre at de er klar over dårlige garderobeforhold flere steder, blant annet på Fjellhamar, i 
bordtennisklubben og i ishockeyhallen. 

 
Handlingsplan og Anleggsplan ble godkjent uten endringer. 

 
 

 
7) Behandle LAM-kriterier.   

Leder orienterte om kriteriene for tildeling. Det innebærer en fordeling basert på 
registrerte medlemmer for de mellom 6-19 år, herunder parautøvere. Alle må være 
tilknyttet NIF. 
LAM-kriterier ble vedtatt. 
 

8) Behandle innkomne forslag 
ingen 
 

9) Vedta budsjett 
Kasserer gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2022.  
Idrettsrådet oppfordret også klubbene til å komme med kandidater til 
ungdomsstipender og hederspris, legges ut høsten 2022.  
 
Budsjettet ble vedtatt. 

 
  
10) Valg 

 
Valgkomiteen ved Anne Torill Nordli presenterte innstillingen. 
 

a) Leder Ola Hugo Jordhøy, NRC Tigers, ble valgt for 2 år, dvs til årsmøte 2024.  
 

b) Styremedlemmer velges for 2 år, dvs. til årsmøte 2024. 
 

Gjenvalg: Maritta Solaas Moen, Fjellhamar fotballklubb 
Ny; Hogne Kirkeby, Romerike karateklubb 
Ny; Jan Kock, Lørenskog ishockeyklubb 
Ny; Eva Watson, Danseklubben Studio 1 
 
Varamedlemmer velges for 1 år, dvs. til årsmøte 2023 
Gjenvalg; Thomas Borge, Østmarka IL 
Ny; Bjørn Nordby, Lørenskog ishockeyklubb 
 
 
Følgende styremedlemmer var ikke på valg: 
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Styremedlem 
 

Birgit W. Lundeby 
 
 

Lørenskog IF 2021-
23 

Styremedlem Martin Børresen Lørenskog Håndball 2021-
23 

Styremedlem Karl Gustavsen Østmarka O-klubb 2021-
23 

Styremedlem Ingvild Ruud Lørenskog cycleklubb 2021-
23 

 
c) Kontrollutvalget – velges for ett år. 
Gjenvalg; Liss Pettersen, NRC Tigers 
Ny; Richard Ragnarsøn, Lørenskog Friidrettslag 
Vara: Ny; Anders Gogstad, Danseklubben Studio 1 
 
 
d) Styret i Lørenskog idrettsråd gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter i 
organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet. Styret gis også fullmakt til å utnevne ny nestleder 
blant styremedlemmene. 
 
e) Valgkomiteen – velges for ett år 
Leder: Anne Torill Nordli 
Medlemmer: 
Sverre Olav Jenssen 
Bente Bredesen Ulseth 
Vara: Jan Arve Kaldheim 
 
 
Alle valg var enstemmige. 
 
 
Richard Ragnarsøn ble takket for sin innsats og arbeid for Lørenskog idrettsråd gjennom flere 
år, de siste 5 årene som leder. Også styremedlemmene som gikk av, ble takket for sitt bidrag 
i idrettsrådet. 
 
 
 
Dato/sted: ___________________  Dato/sted: __________________ 

 

     

________________________________  ______________________________ 

Jan Arve Kaldheim     May- Britt Selmersen  
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Vedlegg: Deltagere og stemmeberettigede 
Gul= ikke stemmeberettiget 
 
 

Deltakere på Lørenskog idrettsråd årsmøte 2022: 
 

 

• Klaus Wike, ordstyrer 
 

Nr Navn Klubb Stemmerett/ 
Kommentar 

Møtt 

1.  Richard Ragnarsøn LIR  X 

2.  Ola Hugo Jordhøy LIR  X 

3.  Maritta Solaas Moen LIR  X 

4.  Birgit W. Lundeby LIR  x 

5.  Thomas Borge LIR  X 

6.  Bente Bredesen Ulseth LIR  X 

7.  Johs Grimseth LIR  x 

8.  Karl Gustavsen LIR  x 

9.  Martin Børresen LIR  x 

10.  Ingvild Ruud LIR  X 

11.  Katrine Lyng Bekkevold LIR   

12.  Anne Torill Nordli Valgkomite LIR Nei x 

13.  Heidi Moen Fallet Valgkomite LIR Nei  

14.  Sverre Olav Jenssen Valgkomite LIR Nei x 

15.  Stein Skretteberg Valgkomite LIR Nei x 

16.  Bjørn Torp Losby 
Golfklubb 

 x 

17.  Jan Arve Kaldheim Fjellhamar 
fotballklubb 

Underskriver 
protokoll 

X 

18.  Knut Arne Røe NRC Tigers  x 

19.  May-Britt Selmersen NRC Tigers Underskriver 
protokoll 

X 

20.  Jon Lyngra  Romerike K. 
karateklubb 

 X 

21.  Ronalyn Otterlei Romerike K. 
karateklubb 

 X 

22.  Ole Rossevoll Kurland FK  x 

23.  Kari Mette Solli Kurland FK  X 
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24.  Per-Olav Lauvstad Lørenskog 
cyckleklubb 

  

25.  Christer Fosberg Lørenskog 
ishockeyklubb 
AIL 

 x 

26.  Trine Marthinsen Lørenskog 
ishockeyklubb 
AIL 

 x 

27.  Anita Hokholt Engh Viken 
Idrettskrets 

Nei  

28.  Espen Gjester Daglig leder 
Lørenskog 
idrettsforening 

Nei  

29.  Jan Kock 
 

Lørenskog 
ishockeyklubb 

Nei  

30.  Arne Fiske  Lørenskog 
kommune 

Nei  

31.   
 

   

32.   
 

   

33.   
 

   

 
 


