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ÅRSMØTE 2018 
Larvik idrettsråd 

 
Mandag 23. april 18.00 

 
Sted: Quality Hotel Grand Farris 

 
 
 
 
 
VEDLEGG:  
 
 
 

 
 
 

 Saksliste 
 Årsberetning 2017 
 Regnskap og revisjonsberetning 2017 
 Arbeidsprogram 2018 
 Innkomne forslag 
 Budsjett 2018 
 Valg 
 Protokoll fra Årsmøte 31. mars 2017 
 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 19.12.2017  

http://larvikir.no/filer/LIR-Protokoll-%C3%A5rsm%C3%B8te_31-3-2017_signert.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/Protokoll_ekstraordin%C3%A6rt_%C3%A5rsm%C3%B8te_Nye_Larvik_idrettsr%C3%A5d_19122017.pdf
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SAKSLISTE 
 

1. Godkjenne de frammøtte representantene 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  

3. Velge dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle årsberetning 2017 

5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand 

6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling 

7. Behandle innkomne forslag 

8. Vedta budsjett 

9. Valg 

10. Avslutning 

 

FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTE I LARVIK IDRETTSRÅD 
 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

4. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 

5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. 

5. Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 

6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 

7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan 

bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

8. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er 

tatt opp til votering. 

9. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer.  

Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

10. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og 

imot. 
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0 Åpning 
 

Leder Ann-Kristin Aanstad åpner årsmøtet og ønsker de frammøtte velkommen. 
Åpningshilsen fra Vestfold Idrettskrets. 

 

1 Godkjenne de frammøtte representanter: 
 

På årsmøtet møter med stemmerett: 
 

a) Idrettsrådets styre 
b) Klubber med inntil 400 medlemmer 2 representanter 

deretter 1 representant for hvert påbegynte 200 medlemmer, maksimalt 5 representanter 
c) 7 representanter for bedriftsidretten 
 
Klubber kan sjekke hvor mange representanter de kan ha med her. 
 
Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4 (Se LIR § 5 og 6) 
Se Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Listen med stemmeberettigede godkjennes. 
 
 

2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
 

Innkalling, saksliste med forslag til forretningsorden og vedlegg er distribuert til medlemmene i henhold til 
idrettsrådets lover. Medlemmer varslet via nyhetsbrev, nettside og e-post.  
Sakspapirer er publisert på idrettsrådets nettside innen fristen. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 
 
 

3 Velge dirigent og sekretær etc. 
 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: 
Dirigent:  NN 
Sekretær:  Nils Morten Halvorsen 
 
2 representanter til å underskrive protokollen: Velge 2 fra de frammøtte. 
 

 

4 Behandle årsberetning 2017 
 
Årsberetningen gjenspeiler idrettsrådets aktiviteter i 2017. 
Sammen med regnskapet gir årsberetningen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Årsberetningen godkjennes. 

 
 

http://larvikir.no/filer/Representanter_%C3%A5rsm%C3%B8te_2304318.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Lov_for_Larvik_idrettsr%C3%A5d_vedtatt_11032016_publ.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/
http://larvikir.no/filer/2016/Lov_for_Larvik_idrettsr%C3%A5d_vedtatt_11032016_publ.pdf
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(Linker til relevante nettsider er lagt inn, disse er understreket) 

ÅRSBERETNING 2017 
Under produksjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand  
 

Viser til vedlagte: 
 

 Balanse 2017 

 SAK 5 og 8 BUDSJETT 2018 - Resultat 2017 

 Noter til regnskapet 2017 

 Revisjonsberetning 2017 

 
Regnskapet er ført av styreleder og revidert av idrettsrådets revisorer.  
 
Regnskapet viser et samlet overskudd på kr. 25 385,-  
 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Regnskapet for 2017 godkjennes.  

http://larvikir.no/filer/Balanse_2017_LIR.pdf
http://larvikir.no/filer/Resultatregnskap_2017_budsjett_2018_LIR.pdf
http://larvikir.no/filer/Noter_til_regnskapet_2017_Larvik_idrettsr%C3%A5d.pdf
http://larvikir.no/filer/Revisjonsberetning_LIR_2017.pdf
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6 Behandle forslag til arbeidsprogram 
 
Idrettsrådet skal: (LIRs lover § 3) 
 
1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 

Herunder:  

 Opprettholde målsettingen om å justere opp driftstilskuddet til anleggsdrift fra kommunen. Vi har synliggjort 
behovet, men må fortsatt holde fokus, og prioritere å jobbe inn mot de politiske partiene: 

 i arbeidet med de enkelte partiprogram 

 være aktive i nødvendige fora 

 være aktive i pressen ved behov 

 Fortsette med kompetanseløft for Idrettsrådet gjennom kurs-modulene i vifta (NIF og VIK). 

 Være aktiv bidragsyter gjennom våre representanter i nyopprettet arbeidsgruppe, jobbe aktivt for forutsigbar 
kommunal medfinansiering, forskuttering og garantier ved lån, samt utarbeide en langsiktig plan for 
idrettsanlegg. 

 Bistå klubbene aktivt ved å delta på klubbkvelder/styremøter for å informere om klubbdrift og idrettsrådets 
arbeid. 

 
2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. 

Herunder: 

 Følge opp implementering av felles kontoplan fra 2012, og felles regnskapsprinsipper.  

 Oppfordre til samstemmighet mht. prising av medlemskontingenter og treningsavgifter, innenfor samme type 
idrett. 

 Følge opp vedtaket om at: ”Ingen nye henvendelser fra lagene til kommunen skal behandles før LIR har gitt sin 
uttalelse.” 

 
Et hovedprinsipp er at alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen gjennom LIR. 
 
Det betyr at et enkelt idrettslag ikke tar saker opp med kommunen hvis saken har- eller kan tenkes å ha 
konsekvenser for ett eller flere andre lag. Dette gjelder henvendelser vedrørende anvendelse av kommunale 
midler til anleggsinvesteringer, drift og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk støtte. Hvis idrettslag 
sender en slik sak direkte til kommunen, skal den uten kommunal saksbehandling videresendes til LIR 

 

3. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram. 

Herunder:  

 Følge opp gjeldende KDP for idrett og friluftsliv, mht. langtidsplaner, og jobbe videre ift. å gi klare føringer for 
utviklingen av idretten i Larvik (spes. Kapittel 7 Handlingsplan 2013-2020: Visjon, mål og tiltak) 
Her ønsker vi at det settes fokus på gjennomføring tiltakene i planen fram mot 2020, og at det jobbes for å få på 

plass en langsiktig overordnet plan for anleggsutviklingen i kommunen. 

 Behovsavklaring og prioriteringer generelt, hvem bygger vi anlegg for? 

 Innhente oversikt over idrettslagenes framtidsvisjoner og anleggsbehov sett i et 10-15 års perspektiv innen 
15.08.18 

 Riktig utforming av Spillemiddelsøknader 

 Målgrep: Klubber som har planer om å søke spillemidler; Her er det nødvendig med et årlig møte for å 
gjennomgå gangen i søknadene. Idrettslagene melder inn sitt behov senest 1. sept. året før søknad skal sendes 
inn.  

http://www.larvik.kommune.no/no/Globalmeny/Plandokumenter/Arealplaner/Kommunedelplan-for-idrett-og-friluftsliv/
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 Vi har startet samhandlingsprosesser i form av et anleggsutvalg, og ønsker å iverksette tiltak som kan bidra til 
kostnadseffektiv drift av anleggene. Arbeidet med anleggsutvalget ønskes videreført. 
Vi er enig i at det må fortsatt rettes fokus mot: 

 Samarbeid mellom klubbene og klubbene og kommunen vedr. innkjøp/drifting/maskinpark m.m. 

 Samarbeid og utnytting av kompetansen på det sportslige plan mellom klubbene. 

 Anlegg bør prioriteres hvor det er høy bruksfrekvens. 

 Ta i bruk gode verktøy som nettsiden Godeidrettsanlegg.no 

 Samarbeid idrettslag/skole/SFO/barnehager må utvides, med særskilt fokus på vedtak om 1 times aktivitet i 
skolen, ref. K-sak 104/15, fysisk aktivitet i skolen. 

 Følge opp etterbruken av gymsaler og utvikling av anlegget i Mesterfjellet tilfluktsrom. 

4. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke. 

Larvik kommune (LK): Kommunen har et administrativt og et politisk system. Innenfor det administrative systemet 
er LIRs primærkontakt (leder av) området Idrett (avdeling Kultur – idrett og fritid). Men idretten har i ulike 
sammenheng også skjæringspunkter mot andre enhets/fagområder i kommunen (Eiendom, Plan- og bygning, 
oppvekst, helse/omsorg, NAV m.m. som må ivaretas av begge parter.) 
 
Den viktigste kontaktflaten mellom LIR og det politiske systemet ligger i LIRs deltakelse i kommunens plansystem. 
Det er imidlertid både i partienes og idrettens interesse at partiene har kunnskap om hva som rører seg innenfor 
idretten. Det er derfor legitimt og fornuftig at det er god og løpende kontakt mellom LIR og de folkevalgte; spesielt 
medlemmene av komitéen for kultur og oppvekst (KOK), der ansvaret for idrettssaker ligger.  
 
Høringsrett: LIR har høringsrett i saker som direkte angår idretten eller som har konsekvenser for idretten.  Iht. Plan 
og Bygningsloven har LIR, som representant for idretten, rett til å ta del i planarbeidet på alle områder som berører 
idrettens interesser.  
 
Uttalelsesplikt: LIR plikter ikke å avgi uttalelser, men bør under forskjellige trinn i planleggingsprosessen: 

 Gi innspill mht. rammer og utfordringer fra idrettens side 

 Gi innspill (faktainformasjon mv) til støtte for utarbeidelsen av planutkast (kommuneplanens samfunnsdel, 
kommunedelplaner og arealdelen) 

 Avgi høringsuttalelse forut for politisk behandling 
 

Følge opp at LKs administrasjon sørger for at LIRs innspill følger de øvrige sakspapirene til besluttende instans, 
eller på annen måte blir referert i den endelige skriftlige saksdokumentasjonen.  

 
Andre områder: 

 Støtte opp om videre drift av AKTIV LARVIK, og delta aktivt i samhandlingsgrupper. 

 Oppfordre til at det velges en integreringsansvarlig i idrettslag (hovedforening), og bidra med innhold til en 
håndbok for integreringsarbeid for lag og foreninger. 

 Samle Idretts-Larvik i felles forståelse av barneidrettsbestemmelsene, og påvirke til ekstra støtte til lag som 
gjennomfører dette (via LAM). 

 Samarbeide med Kulturrådet og Frivilligsentralen i Larvik.  

 Gjennomføre minst 2 medlemsmøter 
 

Fortsette å informere klubbene via nettsidene til LIR: larvikir.no, pr. e-post og nyhetsbrev. 
Alle klubbene må selv melde inn endringer i styresammensetning og e-post adr.  
til NIF - på e-post klubbsupport@idrettsforbundet.no, eller i SportsAdmin. 
 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Arbeidsprogrammet godkjennes. 

http://www.aktivlarvik.no/
http://larvikir.no/
http://eepurl.com/bvClNz
mailto:klubbsupport@idrettsforbundet.no
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7 Behandle innkomne forslag 
 

a) Lovendring:  

Viser til idrettsrådets lov § § 16 Årsmøtets oppgaver, punkt 9b. Valg.  

Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem.   

Under ekstraordinært årsmøte 19.12.17 ble styrene i Larvik og Lardal slått sammen til et styre. 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  

Idrettsrådets lov § § 16 Årsmøtets oppgaver, punkt 9 b, endres til: 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

 
b) Fastsette kontingent 2018 

Se vedlegg: Sak 7 b Fastsette kontingent 2018.  
Vi har lagt medlemstallet fra 31.12.2016 til grunn for beregningen 

 
Viser til idrettsrådets lov § 4 Kontingent: 
Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet. 
Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på årsmøte i 
idrettsrådet. 

Bakgrunnen for styrets innstilling er vedtaket på årsmøte i 2015, om å støtte Akershus idrettskrets sine 
forslag til Idrettstinget 2015: «NIF jobber for at KUD endrer LAM-ordningen slik at det på idrettsrådets 
årsmøte kan vedtas at idrettsrådet kan tildele midler via de lokale aktivitetsmidlene (LAM) med 
maksimum 3 % til idrettsrådets drift» 

LAM 2017 utgjorde kr. 2 933 460,-. 3 % = kr. 88 004,- 
 

Forslag Kontingent 2017 

Antall medlemmer Ny 2017 Ny 2018 

0-99 90,- 90,- 

100-199 1 250,- 1 280,- 

200-399 2 510,- 2 580,- 

OVER 400 4 200,- 4 300,- 

 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Kontingenten økes tilsvarende 3 % av LAM-midler for 2017. 

 
 

8 Vedta budsjett 
 

Budsjett 2018 følger vedlagt: 

SAK 5 og 8 BUDSJETT 2018 - Resultat 2017 
 

Det er lagt inn forslag om fortsatt honorar til styreleder. 

 Det kan i en overgangsfase være noen midler som administreres via LIR, som storbymidler fra NIF. 
 Ved behov vil styret justere budsjettet. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Budsjettforslaget for 2018 godkjennes. 

http://larvikir.no/filer/Kontingent_2018.pdf
http://larvikir.no/filer/Resultatregnskap_2017_budsjett_2018_LIR.pdf
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9 Valg 
 
Viser til brev fra valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen har bestått av: 

Rolle Navn Klubb 

Leder Knut Gjertsen Halsen IF 

Medlem Vigdis Gjone Larvik Bueskyttere 

Medlem Håkon Gogstad Sporty IL 

Vara Frank Martiniussen Larvik Bordtennisklubb 

 
Valgkomiteens forslag til nytt styre 2018/2019 
Under forutsetning av årsmøtets tilslutning blir styresammensettingen det kommende året som følger: 
 

 Funksjon 2017 Klubb 2018 

a Leder Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb 1 år 

a Nestleder Nils Morten Halvorsen Tjølling IF 2 

b Styremedlem Bjørn Omholt Larvik Bueskyttere 2 

 Styremedlem Einar Knutsen IF Fram 2 

 Styremedlem Anita Simensen Holthe Spkl Stag (1 år) 

 Styremedlem Øyvind Grøn Nanset IF (1 år) 

 Styremedlem Anne Kristin Akselsen Svarstad IL 2 

b Vara - 1 Geir Anton Haga Larvik Turn & IF 1 år 

 Vara - 2 Øistein Lindhjem Kvelde IL 1 år 

b Repr. bed. idr. Oppnevnes av bedr. idr.  1 år 

 Vara. bed. idr. Oppnevnes av bedr. idr.  1 år 

     

c Revisor 1 Arild Wirgenes Nanset IF 1 år 

 Revisor 2 Stig Lomme Larvik orienteringsklubb 1 år 

 Det nyvalgte styret konstituerer seg selv. (tall i parentes angir resterende-tid) 
 

d) Valgkomité:  
Innstilles på årsmøte (I henhold til bestemmelsene i NIFs lov § 2-4) 
Alle kandidater er forespurt, og har sagt seg villige til å stille. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  

Valgkomiteen 2018-2019: 
Leder:   Knut Gjertsen, Halsen IF 
Medlem:  NN 
Medlem:  Håkon Gogstad, Sporty IF 
Vara:   Frank Martiniussen, Larvik Bordtennisklubb 

 
e) Representanter til idrettskretstinget 
 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter. 

 

10 Avslutning 
 
Ungdommens idrettspris 2017 og Årets Ildsjel. 

Tildeles etter årsmøte. Begge prisene er sponset av:   

http://larvikir.no/filer/BREV-UT/Brev-fra-Valgkomiteen-2017-18.docx

