
 
 

PROTOKOLL ÅRSMØTE 31. MARS 2017 
 

0 Åpning 
Leder Ann-Kristin Aanstad ønsket de frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. 
 
Arne Svardal, styremedlem i Vestfold idrettskrets holdt en hilsen til årsmøte. 

 

1 Godkjenne de frammøtte representanter: 
 
Vedtak: Listen med stemmeberettigede ble godkjent. 
20 stemmeberettigede fra 12 idrettslag + gjester. Se vedlegg 1. 
 

2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
Innkalling, saksliste med forslag til forretningsorden og vedlegg er distribuert til medlemmene i 
henhold til idrettsrådets lover. Medlemmer er varslet via nyhetsbrev, nettside, e-post og SMS. 
Sakspapirer er publisert på idrettsrådets nettside innen fristen. 
 
Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent. 
 

3 Velge dirigent og sekretær etc. 
Vedtak: 

Dirigent:  Steinar Islann 
Sekretær:  Nils Morten Halvorsen 
 
2 representanter til å underskrive protokollen:  
 
Morten Thunberg, Nanset IF og Sune Hansen, Larvik Bordtennisklubb. 

 

4 Behandle årsmeldingen 
 
Årsmeldingen gjenspeiler idrettsrådets aktiviteter i 2016. 
Sammen med regnskapet gir årsberetningen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status 
 
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt (Ant. styremøter under årsberetning, er rettet til 11). 
Se vedlegg 2. 

http://larvikir.no/filer/2016/Lov_for_Larvik_idrettsr%C3%A5d_vedtatt_11032016_publ.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/LIR-Saksliste-%C3%A5rsm%C3%B8te-2017_31-3-2017.pdf
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5 Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand  
 

Viser til vedlagte: 
Balanse 2016 
Resultatregnskap Larvik IR 2016 og Aktiv Larvik 2016 
Noter til regnskapet 2016   
Revisjonsberetning 2016 

SAK 5 og 8 BUDSJETT 2017 - Resultat 2015-2016 

Regnskapet er ført av styreleder og revidert av idrettsrådets revisorer.  
 
Regnskapet viser et samlet underskudd på kr. 125 130,79 herav har prosjektet «Aktiv Larvik» 
et underskudd på kr 91 355,80 og isolert har Larvik Idrettsråd et underskudd på kr. 33.775,- 
 
Vedtak: Regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent.  
 
 

6 Behandle forslag til arbeidsprogram 
 
Vedtak: Arbeidsprogrammet godkjennes. Se vedlegg 3. 

 
 

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.  

Valgkomiteen har ikke fått inn kandidater til 2. varamedlem, og anbefaler styret å redusere til kun et 

varamedlem. 

Styret trakk forslaget, da kandidat meldte seg. 

 
b) Fastsette kontingent 2017 

Se vedlegg: Sak 7 b Fastsette kontingent 2017.  
Vi har lagt medlemstallet fra 31.12.2015 til grunn for beregningen 
 
Vedtak:  
Kontingenten økes tilsvarende 3 % av LAM-midler for 2016. 

 
LAM 2016 utgjorde kr. 2 619 779,-. 3 % = kr. 78 594,- 
 

Forslag Kontingent 2017 

Antall 
medlemmer 

2016 Ny 2017 

0-99 80,- 90,- 

100-199 1 150,- 1 250,- 

200-399 2 300,- 2 510,- 

OVER 400 3 830,- 4 200,- 
 

http://larvikir.no/filer/2016/Balanse_2016_Larvik_idrettsr%C3%A5d.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Resultat_LIR_og_AL_2015-_2016_med_budsjett_2017_v2.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Noter_til_regnskapet_2016_Larvik_idrettsr%C3%A5d.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Revisjonsberetning_LIR_2016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Resultat_LIR_og_AL_2015-_2016_med_budsjett_2017_v2.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/SAK_7_b_Kontingent_2017.pdf
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8 Vedta budsjett 
Viser til Budsjett 2017: SAK 5 og 8 BUDSJETT 2017 - Resultat 2015-2016 

Det er lagt inn forslag om fortsatt honorar til styreleder. 

Aktiv Larvik skal primært driftes via Larvik Kommune fra 2017. Det kan i en overgangsfase være 
noen midler som administreres via LIR, som storbymidler fra NIF.  Ved behov vil styret justere 
budsjettet. 
Vedtak: Budsjettforslaget for 2017 ble enstemmig vedtatt. 

9 Valg 
Viser til brev fra valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen har bestått av: 

Rolle Navn Klubb 

Leder Knut Gjertsen Halsen IF 

Medlem Gro Mee Teigen IF Fram 

Medlem Håkon Gogstad Sporty IL 

Vara Frank Martiniussen Larvik Bordtennisklubb 

 
Vedtak: Valgkomiteens forslag til nytt styre 2017/2018 ble enstemmig vedtatt. 
 

 Funksjon 2016 Klubb 2017 

a Leder Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb 1 år 

a Nestleder Nils Morten Halvorsen Tjølling IF (1 år) 

b Kasserer Bjørn Omholt Larvik Bueskyttere (1 år) 

 Sekretær Einar Knutsen IF Fram (1 år) 

 Styremedlem Anita Siemensen Holthe Spkl Stag 2 år 

 Styremedlem Øyvind Broager Grøn Nanset IF 2 år 

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

 Vara - 2 Øistein Lindhjem Kvelde IL 2 år* 

b Repr. bed. idr. Jan Ivar Ibsen Nasta BIL 1 år 

 Vara. bed. idr. Inge Pettersen Jotun, BIL 1 år 

     

c Revisor 1 Else Marie Smith, Larvik Turn & IF 1 år 

 Revisor 2 Stig Lomme Larvik orienteringsklubb 1 år 

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

* Vestfold idrettskrets har innvilget Larvik Idrettsråd dispensasjon fra § 5 slik at rådet kan ha to varaer  
av samme kjønn frem til neste årsmøte. 

 

d) Valgkomité:  
Vedtak: Styrets innstilling til årsmøtevedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Valgkomiteen 2017-2018: 
Leder:   Knut Gjertsen, Halsen IF 
Medlem:  Vigdis Gjone, Larvik Bueskyttere 
Medlem:  Håkon Gogstad, Sporty IF 
Vara:   Frank Martiniussen, Larvik Bordtennisklubb 

http://larvikir.no/filer/2016/Resultat_LIR_og_AL_2015-_2016_med_budsjett_2017_v2.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Brev-fra-Valgkomiteen-2016-2017.docx
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e) Representanter til idrettskretstinget 
Vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter. 

 

10 Avslutning 
 
Ann-Kristin Aanstad takket dirigenten for god innsats, og delte ut blomster til dirigent, revisorer, 
valgkomite og prisvinnere.  
 
Deretter var det duket for kveldens høydepunkt, utdeling av priser:  
Det var kommet inn 4 forslag på ungdommens idrettspris, men ingen forslag på Årets ildsjel. 
Ungdommens idrettspris 2016 ble tildelt Krenare Olomani, fra Nanset IF (se mer info på neste side). 
 
 
 
Etter årsmøte inviterte Larvik kommune v/ Kultursjef Bård Jacobsen til et godt tapas måltid og hyggelig 
sosialt samvær.  
 
 
Larvik, 26.4.2017 
 
Referent: Nils Morten Halvorsen 
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Utdeling av idrettspriser: 

 

 Årets Ildsjel ble ikke tildelt for 2017.  
 

 Ungdommens idrettspris 2016 tildeles Krenare Olomani, født 19.02.2000: 
 
Begrunnelse fra Nanset IF – Fotball: 
Krenare har fra hun var 13 år til d.d vært hjelpetrener rundt ett jentelag i Nanset Fotball og møter trofast opp til 
hver trening. Krenare viser vilje til å lære trenervirksomheten ved å være engasjert, deltakende og lyttende når 
trening pågår. Hun plukker opp øvelser fra trener og tar også med seg øvelser som hun gjennomfører som spiller 
på eget lag inn i sine økter. Dette engasjementet gjør at hun har tillit hos trenerne og får ansvar når det kommer 
til å gjennomføre deler av og eller hel økt.  
 
Krenare er ei jente som viser respekt for jentene hun omgås. Hun er engasjert i hva de har å si og innbyr til tillit. 
Hun er ett godt forbilde for unge spillere. 
 
Som spiller er Krenare ei positiv og lærevillig jente. Hun legger ned mye tid på fotballbanen og har et ønske om å 
bli best mulig. Hennes iver etter å utvikle seg har ført til at hun i tidlig alder har fått tilbud om å trene opp mot 
eldre lag og pr. d.d er hun med i spillergruppa til Nanset kvinner 2 div. Krenare har også tatt fotballen med seg 
inn i studiene sine og går i dag på THVG skole- 1 klasse- med toppidrett fotball som sin vei.   
 
Krenare er ei jente som alltid stiller opp på dugnader og andre sosiale tiltak. Dette har ført til at hun har blitt et 
holdepunkt/støttepunkt i spillegrupper. Hun viser gode holdninger på banen og spiller i fair play ånd.  
 
Krenare tar selv initiativ til engasjement og læring utover det som forventes av henne. Lederkuset til NFF Trinn 1 
er gjennomført. Hun fungerer godt som klubbdommer når behovet melder seg. 
 
Oppsummert er Krenare en engasjert, lærevillig og omgjengelig person. Hun representerer de verdiene klubben 
står for gjennom sitt virke som både spiller og trener. Klubben holder av Krenare og håper vi kan nyte godt av 
hennes engasjement og iver i mange år fremover.  
 
Hilsen Nanset Fotball 
V/Treningskoordiator Jenter 
Roy Gokstad og Anja Hvaara. 

Vi gratulerer! 
 
 
 
 
 
 

Stor takk til sponsor Ungdommens idrettspris 2016 - 
Sparebank1 BV.  

 

 

 



Årsmøte Larvik Idrettsråd – 31. mars 2017 

6/17 

 

Vedlegg 1 
Deltagere på årsmøte 31. mars 2016, med stemmerett: 

 

NR. Delegater Klubb 

1 Ann-Kristin Aanstad Larvik IR/Larvik Padleklubb 

2 Bjørn Omholt Larvik IR/ Larvik bueskyttere 

3 Celine Vik Olsen Larvik Orienteringsklubb 

4 Einar Knutsen Larvik IR/ IF Fram 

5 Einar Kulseng Larvik Bowlingklubb 

6 Else-Marie Smith Larvik Turn & IF/Revisor 

7 Frank Martiniussen Larvik Bordtennisklubb 

8 Geir Anton Haga Larvik IR /Larvik Turn & IF 

9 Gro Mee Teigen IF Fram/ Valgkomite 

10 Jan Ivar Ibsen Larvik IR /Nasta BIL 

11 Lars Molteberg Larvik Bordtennisklubb 

12 Marion E. Wold Larvik Turn & IF 

13 Miliane Haugene Nesjar IF 

14 Morten Thunberg Nanset IF 

15 Nils Morten Halvorsen Larvik IR/ Tjølling 

16 Steinar Islann Larvik Turn & IF 

17 Sune Hansen Larvik Bueskyttere 

18 Tom Kristensen Larvik Orienteringsklubb 

19 Øistein Lindhjem Larvik IR/Kvelde IL 

20 Øyvind Broager Grøn Nanset IF 

 

Gjester: 
21  Kjetil Lundeberg Larvik kommune 

22 Arne Svardal Vestfold idrettskrets 
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Vedlegg 2 
(Linker til relevante nettsider er lagt inn, disse er understreket) 

ÅRSBERETNING 2016 
 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb 

Nestleder Nils Morten Halvorsen Tjølling IF 

Kasserer Bjørn Omholt Larvik Bueskyttere 

Sekretær Einar Knutsen IF Fram 

Styremedlem Anita Siemensen Holthe Spkl Stag 

Styremedlem Øistein Lindhjem Kvelde IL 

Vara - 1 Geir Anton Haga Larvik Turn & IF 

Vara - 2 Grete Larsen Telle Nanset IF 

Repr. bed. idr. Jan Ivar Ibsen Nasta BIL 

Vara. bed. idr.   

   

Revisor 1 Else Marie Smith, Larvik Turn & IF 

Revisor 2 Stig Lomme Larvik orienteringsklubb 

 

STYREMØTER: 

 
Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter. 
Protokollene er lagt ut på våre nettsider 
 
De viktigste sakene: 
Viser til NYHETSBREV (3 stk. for 2016-17) samt nyhetssaker på idrettsrådets nettside. 
Informasjon er sendt pr. e-post til idrettslagene. 
 

ØKONOMI: 

 Prioritering av kommunale midler til idretten. 
 
Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner ble fordelt ut i fra en totalsum på  
kr 9 700 000,-. Totalt kom det inn 41 søknader.  
 
Sum søknad fra 42 idrettslag (av 53 totalt)     kr 20,1 mill. 
Tildelt beløp: 

Hodestøtte (Aktivitetstilskudd)     kr 1 653 600,- (18%) 
Driftsstøtte (anlegg)      kr 7 010 000,- (76%) 
Andre tilskudd (med ekstra tildeling)    kr.   549 200,- (  6 %) 

Sum tilskudd       kr 9 212 800,- 
(utgjør 43,5 % av søknadsbeløp/ 9 % av driftskostnadene) 

 
Tildelingsbrev ble sendt fra kommunen 18. mai, med utbetaling i juni måned.  
Se også LIRs dokument Fordeling drifts- og aktivitetstilskudd 2016. 
 
De 10 største anleggseierne mottar 79 % av driftstilskuddet: 
Halsen IF, Tjølling IF, Fram IF, Nesjar IF, Larvik Turn & IF, Nanset IF, SPKL Stag, Kvelde IL, Larvik og Stavern 
Tennis og Larvik Ski. 
 

STATISTIKK DRIFTSSTØTTE 2006-2016 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

7 010 000 6 900 000 7 004 000 7 085 600 6 674 800  7 308 000  5 574 000  4 880 500  4 084 000  3 273 232  4 002 623  

   + 410800  + 1,5 mill + 1 mill     

http://larvikir.no/dokumenter/styremoter/styremoter.php
http://larvikir.no/dokumenter/nyhetsbrev.php
http://larvikir.no/filer/2016/Tilskudd_tildelingsbrev_Larvik_kommune_18052016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Spesifisert_fordeling_av_driftstilskudd_fra_Larvik_kommune_2016.pdf
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 Prioritering og fordeling av Lokale AktivitetsMidler (LAM). 
 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal 
bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 
år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. 
 
I 2016 var det totalt kr 315,8 mill. til fordeling, av dette fikk idrettslagene i Larvik kr. kr. 2,6 mill. (økning på 
ca. 6 % fra 2015). (Viser til Hovedfordelingen 2016) 
 
Totalt tildelt: kr. 2 619 779,00. Fordelingen finner dere her. 

 Aldersgruppen 6-12 ble tildelt kr. 841 926 ca. 32 % 

 Aldersgruppen 13-19 ble tildelt kr. 1 683 853, ca. 64 % 

 For å ivareta økt aktivitet i fleridrettslag og ekstra tilskudd til funksjonshemmede, har vi i år lagt 
aktivitetstallene pr. gruppe til grunn for tildelingen, og vi har tatt hensyn til funksjonshemmede og 
deltagelse i idrettsskole.. 

 
Av befolkningen i Larvik mellom 6-19 år (7390) er 71 % (5220) medlem av et idrettslag. Dette utgjør 40 % av 
den totale medlemsmassen på 12 869 medlemmer (pr. 31.12.2015)  
Det var totalt 46 av 53 idrettslag (pr. juni) som fyller kriteriene. 
 

 Momskompensasjon for 2016 (NIF) – Varer og tjenester 
Norges idrettsforbunds organisasjonsledd ble tildelt kr. 481 176 040,- i kompensasjon for vare- og 
tjenestemoms i 2016. Av dette beløpet får idretten i Larvik ca. 1 %, eller kr. 4,9 mill.  
Det er en økning på kr. 73 052,- fra i fjor.  
 
For Larviks del har ca. 89 % av idrettslagene benyttet seg av ordningene (47 av 53 idrettslag). 
Beregningsgrunnlaget er de totale tallene for Larviksidretten som viser brutto driftskostnader på over  
Kr. 103 mill. 
 
Momskompensasjonen er beregnet (omtrent) på følgende måte: 
Brutto driftskostnader 2015 * 7 % som er maks kompensasjon * 76,3 % som er innvilgelsesprosenten.  
 
Selv om potten totalt har økt viser innvilgelsesprosenten en nedgang på 1,19 % fra 2015, som betyr at vi har 
24 % igjen til målet er nådd. 
 
Momskompensasjonsordningen er frie midler som det ikke kreves rapportering på. 
Viser til egen oversikt her. 
 

 Momskompensasjon Anlegg 
Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne 
nærmiljø- eller idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. 
I 2010, 2011, 2013, 2014 og 2015 fikk alle søkere kompensert betalt merverdiavgift fullt ut, mens de som 
søkte i 2012 fikk refundert 89,4 % av betalt merverdiavgift. 
 
For 2016 var det omtrent full kompensasjon (99,8 %) av det godkjente søknadsbeløpet.  
2 idrettslag i Larvik fikk refundert kr 467 993 av betalt merverdiavgift på deres nye anlegg i 2016. 
 
Inkludering i idrettslag. 
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993 
Fra 2016 er Larvik tildelt midler fra denne potten, og har kr. 220 000,- til fordeling.  
Det var 3 idrettslag, IF Fram, Nanset IF, Larvik Bordtennis klubb samt Aktiv Larvik som søkte om midler fra 
denne ordningen. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
https://www.regjeringen.no/contentassets/bea6418f69404de4ba0baa79192fbcbb/prm-29-16_hovedfordelingen_vedlegg.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/LAM_tildeling_2016_-LIR_18062016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/LAM_tildeling_2016_-_vedlegg_pr_gruppe_.pdf
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Momskompensasjon_for_2016.pdf
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/statistikk-idrettsanlegg/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/
http://larvikir.no/dokumenter/tilskudd.php
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 Grasrotandelen 2016 
Over én million givere sørget for kr. 448 mill. til lag og foreninger gjennom Grasrotandelen i 2016. Fram 
topper listen i Larvik med kr. 522 250,1 og 910 givere. 
 
Idrettslag som er registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret kan motta Grasrotmidler som er 5 % 
av tippeinnsatsen. 
 
Idretten i Larvik har 5774 givere/grasrotspillere. 45 idrettslag (av 53) mottok 2,55 mill. i 2016. 
8 idrettslag står for ca. 80 % av grasrotmidlene og har 76 % av spillerne. Se oversikten her. 
Totalt utgjør idrettens andel (45 av 222 lag i Larvik) 62 % av den totale grasrotandelen på kr. 4,1 mill. og 60 
% av grasrotspillerne. 
 
Det er registrert 9674 grasrotspillere totalt i Larvik. Disse spilte for nærmere 82,5 mill. i 2016. 
Larvik idrettsråd anbefaler klubbene å fortsette arbeide med å verve nye grasrotspillere. 
Se tips om vervemateriell her. 
 
 

 Finansiering av idrettsanlegg  
Totalt ble det tildelt kr. 1 1997 299 000 til idrettsanlegg i kommunene. Av dette fikk Vestfold kr. 58 895 000. 
(mot 56 mill. i 2015). Larvik fikk 10,1 mill. i spillemidler til anlegg i 2016, herav 4,9 mill. til 8 idrettslagseide 
anlegg. 
 
Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2016, ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse, 
Vestfold fylkeskommune, den 6. juni. 
 
Viser også til omtale i ØP 17. juni: Rekordmange tippekroner til Larvik-anlegg 

 

 Oppsummering tilskudd: 
Idretten i Larvik finansierer ca. 80 % av driftskostnadene. 
Kommunen er den største bidragsyter, og står for 48 % av de eksterne tilskuddene. 
Dette dekker 9 % av driftskostnadene. (Spillemidler til anlegg, anleggsmoms og investeringsstøtte er ikke 
tatt med i denne oversikten.) 
 

Tilskudd/ Finansiering Driftskostnader  % * Driftskostnader  % 

Driftstilskudd fra Larvik kommune  9 212 800 9 % 9 212 800 12 % 

     

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2 619 779 3 % 2 608 965 3 % 

Momskompensasjon 2016 4 940 299 5 % 3 716 985 5 % 

Grasrotandelen 2016, 45 klubber    2 551 937  2 %    2 383 942  3 % 

Bingo/Lotto 2015 1 061 086 1 % 1 061 086 1 % 

Sum eksterne tilskudd 20 385 901 20 % 18 983 777 25 % 

     

Driftskostnader 2015 103 071 883 100 % 75 580 462 100 % 

EGENFINANSIERING (2015 utg./2016 tilskudd)  82 685 982 80 % 56 596 684 75 % 

    
 

* Eks. Larvik Håndballklubb  

Andre tilskudd 2016   
   Kommunal medfinansiering idrettsanlegg 2 000 000  

   Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk 
aktivitet 

4 964 000 

 
  

 Anleggsmoms 467 993  
 

  
 

http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Totaloversikt_Grasrotandelen_2014-2016.pdf
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/vervemateriell
http://larvikir.no/filer/2016/FORDELING_AV_SPILLEMIDLER_TIL_ANLEGG_FOR_FYSISK_AKTIVITET_2016_VFK_6-6-2016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/FORDELING_AV_SPILLEMIDLER_TIL_ANLEGG_FOR_FYSISK_AKTIVITET_2016_VFK_6-6-2016.pdf
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/205019
http://www.op.no/sport/idrettspolitikk/larvik/14-millioner-i-etterslep-pa-kommunal-medfinansiering-for-idrettslagene/s/5-36-224837
http://larvikir.no/filer/2016/Tilskudd_tildelingsbrev_Larvik_kommune_18052016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/LAM_tildeling_2016_-LIR_18062016.pdf
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Momskompensasjon_for_2016.pdf
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Totaloversikt_Grasrotandelen_2014-2016.pdf
https://lottstift.no/lotteriregisteret/vis_org.asp?q_navn=&q_poststed=&q_fylke=07&q_sak=&q_gjelder=0&q_op_1=&q_op_2=&kol_orgnr=ON&kol_orgtype=&kol_poststed=ON&kol_fylke=&kol_sp=ON&kol_re=&alt=&grupper=0&det=&sorter=3&omv=#nolink
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 STYREHONORAR: 
 
Styreleder mottar styrehonorar på kr. 250 000,- ihht. LIRs lov § 10. 
Dette fremkommer under resultatregnskapet, ref. konto 6780. 

 

POLITISKE SAKER: 

 

 Spillemiddelsøknader 2017, KST 200/16, den 19.10.16. 
Finansiering av idrettsanlegg er hovedsakelig basert på en tredelt løsning: 
spillemidler, kommunal medfinansiering og egenfinansiering. 
 
Kommunal medfinansiering utgjør pr. i dag et årlig investeringstilskudd på 2 millioner som utbetales 
etterskuddsvis, med bakgrunn i prioritert handlingsprogram for idrettsanlegg. Normalt dekker kommunal 
medfinansiering inntil 1/3 av de totale anleggskostnadene. 
 
Viser til vår høringsuttalelse vedr. spillemidler 2017, ref. KST 200/16- Kommunedelplan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv - Rullering av prioritert handlingsprogram 2017, hvor vi belyser etterslepet av spillemidler 
og kommunal medfinansiering. Etterslepet på den kommunale medfinansiering er nå 12 år. 
 
Det rehabiliteres og bygges idrettsanlegg for 223 millioner i Larvik for tiden! 
Pr. 14. september var det 29 søknader, fordelt på 20 ordinære og 9 nærmiljø anlegg.  
Herav 13 ordinære søknader (kun 3 nye) og 3 nærmiljø søknader (alle nye) fra idrettslag. 
 
Søknadene fra idrettslagene for 2017 har en total anleggskostnad på ca. 58,4 millioner. 
Det søkes om ca. 17,5 mill. i spillemidler og 19,5 mill. i kommunalt tilskudd. 
Idrettslagenes egenandel utgjør her 21,4 mill. (inkl. mva).  
 
Fordelingen 33 % – 21,4 % – 17,5 % mellom kommunen, idretten og staten (spillemidlene) for søknadene fra 
idrettslagene i 2017. Gjennomsnittlig (for hele landet) er anleggsinvesteringene fordelt 65 % – 15 % – 20 % 
mellom kommunene, idretten og staten (spillemidlene). 
 
Idrettslagene må altså forskuttere midlene både ift. spillemidler og kommunale midler. 
At idrettslagene bygger og drifter egne anlegg, er i sannhet en ekte gavepakke. 
 
 

 Finansiering av idrettsanlegg, KST sak 199/16, den 19.10.16. 
Viser til KST-225/15 Strategidokumentet 2016-2019 Vedtak; Verbalforslag 19  
Finansiering av idrettsanlegg – fremmet av ordfører Kommunestyret ber rådmann legge frem en sak til 
politisk behandling vedr opprettelse av et kommunalt anleggsfond for forskuttering av spillemidler. Det som 
skal vurderes er mulighetene for kommunal medfinansiering, forskuttering og garantier ved lån. Legge en 
fremtidig plan for idrettsanlegg. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra administrasjonen, 
kultur, oppvekstkomiteen og Idrettsråd. 
Nils Morten Halvorsen og Einar Knutsen representerte idrettsrådet i denne gruppen, og deltok på 3 møter. 
 
19. oktober vedtok kommunestyret i sak KST-199/16 Finansiering av idrettsanlegg følgende:  
Det etableres et fond for finansiering av idrettsanlegg til forskuttering av spillemidler og merverdiavgift.  
Fondet etableres med en ramme på inntil kr 20 millioner.  Oppbygging av fondet skal gjennomføres i løpet av 
perioden 2017-2021 (neste strategiperiode).  Årlig beløp fastsettes i forbindelse med sak om disponering av 
årsresultat for kommunen 
 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016082271&dokid=1225626&versjon=6&variant=A&
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2016/H%C3%B8ringsuttalelse_Spillemidler_2017.pdf
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016076531&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016076531&
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 Strategidokumentet 2017-2020, KST sak 264/16, den 14.12.16. 
Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2017-20 
 
Det er totalt 23 søknader fra idrettslag, hvorav 6 nye. 
Samlet kostnad for disse 23 anleggene er beregnet til 65,3 mill. 
Det søkes om totalt 21,5 millioner i kommunal medfinansiering.  
Samtidig søkes det om totalt 19,8 millioner i spillemidler for disse anleggene, 7 av søknadene har fått tildelt 
spillemidler. Viser til Høringsuttalelse Larvik Idrettsråd. 
 

 Søknader om kommunale garantier, KST sak 263/16 den 14.12.16. 
5 idrettslag søkte om kommunal garanti til lån for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Idrettslagene vil benytte 
en kommunal garanti til å få bedre lånebetingelser i bank. Foreløpig er alle på vent, da garantibeløpene forutsetter at 
nedbetalingen synliggjøres uten bruk av kommunalt investeringstilskudd (kommunal medfinansiering).  

 
 

AKTIVITET 
 ARBEIDSGRUPPE for Finansiering av idrettsanlegg  

Mandat: Kommunestyret ber rådmann legge frem en sak til politisk behandling vedr opprettelse av et kommunalt 
anleggsfond for forskuttering av spillemidler. Det som skal vurderes er mulighetene for kommunal medfinansiering, 
forskuttering og garantier ved lån. Legge en fremtidig plan for idrettsanlegg. Det nedsettes en arbeidsgruppe med 
representanter fra administrasjonen, kultur, oppvekstkomiteen og Idrettsråd. Nils Morten Halvorsen og Einar Knutsen 
representerte idrettsrådet i denne gruppen, og deltok på 3 møter. 

 

 FORHOLDET TIL KLUBBENE: 
Idrettsrådet opplever økt henvendelse fra klubbene, og anser kontakten for å være god. 
Idrettsrådet informerer klubbene via e-post, nyhetsbrev, nettsider og Facebook-siden. 
 
Idrettsrådet ønsker også å være til stede/støttespiller på idrettslagenes årsmøter - der det er mulig. Vi minner om at 
klubbene må oppdatere informasjon om nye styremedlemmer. 
 
Det har vært arrangert flere aktiviteter i 2016: 

o Fordeling av fast leietid - i samråd med kommunen 
o Fulgt opp og deltatt i møter med flere klubber ifbm. anleggsplaner 
o Møte med Larvik Turn vedr. Idrett for funksjonshemmede  
o Møte med Larvik Turn vedr. kjøreregler ift. bruk av ballbingen 
o Fulgt opp Nanset IF vedr. Børresenskogen/ utbygging av Vestre Fagerli området. 
o Samarbeidsmøte Lardal IR og Larvik IR + møte med løpsarrangørene 
o 22. mai  Nordisk Mesterskap i Judo 
o 27. mai  Åpning av Larvik Skatehall 
o 28. mai Åpning av kunstgressbanen til SPKL Stag 
o 13. august  Åpning av Larvik Skytesenter på Åres. 
o 15. august MVA-kompensasjon: Fulgt opp og bistått klubber med registrering. 
o 23. august Sommerlunsj med de store idrettslagene 
o 2. november, Klubbmøte 

 

 FORHOLDET TIL IDRETTSKRETSEN (VIK):  
Vi benytter kretsen i noen grad som en støttespiller i idrettspolitiske saker og som administrativ hjelp. Idrettskretsen er 
en naturlig arrangør for alle kurs som ikke er spesifikke for særidrettene. I 2016 har det vært arrangert en rekke kurs i 
regi av VIK. Her er det mulighet for god skolering for klubbledere og styremedlemmer som alle bør benytte. Det har 
vært spesielt fokus på KlubbAdmin medlemssystemet til NIF i 2016: Alle idrettslagene er pålagt å ha på plass et 
godkjent elektronisk medlemsregister innen 31.12.16. Viser til kretsens nettside med informasjon og tilbud om ulike 
kurs. 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016093805&dokid=1244005&versjon=11&variant=A&
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2016/Larvik_Idrettsr%C3%A5d_h%C3%B8ringsuttalelse_s%C3%B8knader_strategidokumentet_2017-20.pdf
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016091870&dokid=1240986&versjon=7&variant=A&
http://larvikir.no/filer/2016/Presentasjon_klubbm%C3%B8te_2._november_Larvik_idrettsr%C3%A5d.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/
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 REPRESENTASJON/ KONTAKTER: 
 ARBEIDSGRUPPE for Finansiering av idrettsanlegg. 

 Vestfold idrettskrets: Her stiller vi på møter som vi inviteres til, og deltar på aktuelle kurs: 

Ann-Kristin Aanstad stilte på Vestfold idrettskrets Ting 21. april, Temasamling for idrettsråd, Økonomikurs og 

Daglig ledersamling i Drammen. I tillegg deltok styret på fellesmøte ang. ny nettside og  styreportal (Klubbkontor)  

fra Atea. Einar Knutsen og Ann-Kristin Aanstad deltok på Anleggskonferansen 11. mai. 

 Frivilligsentralen i Larvik: Her er Larvik Idrettsråd medlem, og Ann-Kristin Aanstad ble gjenvalgt som styreleder på 

årsmøte i 4. april 2016. Her møter vi i fast møter i samhandlingsgruppen for barn og unge. 

 Foredrag på frokostmøte hos Norges Idrettsforbund 15. desember, med tema «idretten som inkluderingsarena» 

og lansering av Bli med-brosjyren på 16 språk. Larvik kommune har bidratt med oversettelse til 6 nye språk. 

 

Viser til våre protokoller for mer info. 

 

 FORHOLDET TIL KOMMUNEN: 
Styreleder har hatt faste møter og Ad-hoc møter med idrettsavdelingen.  
Idrettssjefen har også fungert som Koordinator for integreringsarbeid i kommunen i 2016 (80 % stilling), og 
har jobbet med Temaplan for integrering av innvandrerbefolkningen 2017-2020. Saken ble behandlet i 
kommunestyret 14. juni og 14. desember (KST 143/16 og KST 248/16)  
 
Sylvi Hauge Vines ble pensjonist fra 1.8.16, og ny idrettskonsulent Hilde Elisabeth Singstad ble ansatt i 100 % 
stilling. Hun kommer fra tilsvarende jobb i Nøtterøy kommune.  
 
Både klubber og kommune kan fremdeles inkludere idrettsrådet sterkere i saker som vedrører de nevnte 
aktører, bl.a. ved å sende kopi til idrettsrådet av alle brev og henvendelser.  
 
Andre møter: 

o Dialogkonferansen VIS, forberedende møter og gjennomføring 19. januar 2016. 
o Flere møter med NAV Avdeling for flyktningarbeid 
o Deltatt i samspillsmøter vedr. utvidelse Stavern idrettshall 
o Møter i forbindelse med Fagerli idrettshall 
o Møter i forbindelse med Aktiv Larvik og integrering 
o Idrettsprisen 2016, Jurymøte 

 

 HEDERSPRISTILDELING, IDRETTSPRISEN 2016: 
Larvik kommunes idrettspris 2016 gikk til Laila Borg. Prisen ble delt ut under åpningen av Kulturnatta den  
12. november i Bølgen. 
 

 AKTIV LARVIK: 
Fra oktober 2011 ble det opprettet et partnerskapsprosjekt: Lavterskeltilbudet Aktiv Larvik i regi av Vestfold 
fylkeskommune, Larvik kommune, Vestfold idrettskrets og Larvik idrettsråd. Partnerskapet ble avsluttet i 2014, og 
Idrettsrådet har drevet prosjektet videre i 2 år. I tillegg til faste ukentlige aktiviteter, arrangerte Aktiv Larvik 

Vinterferiecamp i uke 8 og høstferiecamp i uke 40.  
 
I 2016 har følgende foreninger bidratt inn i prosjektet med aktivitetstimer: 
1. Bordtennis 
2. Klatring, Stavern Buldreklubb 
3. Larvik OK, julekalender 
4. Larvik Skate 
5. Svømming 
6. Volleyball 
  
Stor takk til klubbene som bidrar til å gjøre prosjektet mulig! 
 
 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016096601&
http://www.aktivlarvik.no/
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14.12.2016 annonserte Kulturdepartementet at prosjektet Aktiv Larvik får 725 000 kroner fra 
Kulturdepartementet til arbeidet mot barnefattigdom: 
«Pengene skal bidra til at flere barn fra økonomisk vanskeligstilte familier kan delta i organiserte 
fritidsaktiviteter. Larvik kommune vil i prosjektet skape grunnlag for et systematisk og varig samarbeid 
mellom frivillige, offentlige instanser og andre relevante aktører. Mer koordinert samhandling mellom 
offentlige etater og bedre samarbeid med frivillige organisasjoner skal vektlegges i prosjektet. De vil utvikle 
samarbeidsmodeller og løysinger som kan være til inspirasjon for andre.» 

Fra 2017 overtar Larvik kommune driftsansvaret for Aktiv Larvik, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid. 
 

 POLITIKK: 
Styreleder har deltatt i aktuelle møter i Idrett- og kulturkomiteen (KOK), i tillegg til å informere ordfører og 
politikere/ andre komiteer om idrettsrådets arbeid. Styreleder har også deltatt i møter i andre politiske 
utvalg og komiteer i perioden 
 

 HØRINGSUTTALELSER: 

 19.10.16: Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2017-20 

 19.10.16: Høringsuttalelse Betalingssatser utleie 2017 

 15.09.16: Høringsuttalelse Spillemidler 2017  
11.05.16: Fordeling av tilskudd 2016  

MEDLEMSUTVIKLING:     (Medlemsdata for 2016 er ikke klare før etter 30. april 2017) 
 
Pr. 31.12.2015 

 

Alder 
Medlemme

r 
% 

<20 5642 44 % 

20-25 748 6 % 

>26 6479 50 % 

Kvinner 4578 36 % 

Menn 8291 64 % 

Totalt 12869 100 % 
 

 
 
Idretten i Larvik har 12 869 medlemmer, hvorav 10393 aktive fordelt på 53 idrettslag.  
Det er 19 fleridrettslag, dvs. at de driver med mer enn en aktivitet.  
Totalt tilbys det aktiviteter innenfor 40 særidretter, og 56 grener. 
 
Det er registrert 94 aktive funksjonshemmede innenfor 7 idretter, fordelt på 6 idrettslag. 

 
HISTORIKK: 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinner 4974 5046 4997 4966 5268 4884 4790 4881 4787 4578 

Menn 8946 8695 8781 8784 8906 8560 8605 8300 8447 8291 

Totalt 13920 13741 13778 13750 14174 13444 13395 13181 13234 12869 

http://larvikir.no/dokumenter/horingsuttalelser.php
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2016/Larvik_Idrettsr%C3%A5d_h%C3%B8ringsuttalelse_s%C3%B8knader_strategidokumentet_2017-20.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2016/H%C3%B8ringsuttalelse_Betalingssatser_utleie_2017.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2016/H%C3%B8ringsuttalelse_Spillemidler_2017.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/H%C3%B8ringsuttalelse_Fordeling_av_tilskudd_2016.pdf
http://www.idrettsforbundet.no/sarforbund1/
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Av totalt 53 idrettslag i Larvik er det 19 fleridrettslag og 34 særidrettslag. 
51 idrettslag har aktivitet innenfor 40 særidrettsgrupper med 56 grener 
fordelt på 113 aktivitetsgrupper.  
  
Det var 12 869 medlemmer registrert pr. 31.12.2015.  
36 % kvinner og 64 % menn.   
44 % av medlemmene er under 20 år. 5 idrettslag har 299 aktive barn i idrettsskoler. 
  
Diagrammet viser fordelingen for 10 av 40 særidretter.  
Totalt var det 10393 aktive registrert pr. 31.12.2015, hvorav 54 % under 20 år.  
 
Fordeling viser også ant. aktive jenter og gutter i aldersgruppen 0-19 år.  
Fotball er størst med 27 % (2847) av de aktive - og 76 % gutter 0-19 år.  
  
Det er registrert 51 funksjonshemmet utøvere, hvorav 10 stk. under 20 år. 
(Larvik Handicap IL kommer i tillegg – så totalen blir 94.) 
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For hver krone kommunen bruker på idrett, bruker idretten 3,7 kr. mer.  
 
Tar vi med dugnadsinnsatsen, betyr det at for hver krone Larvik kommune benytter til idrett,  
bidrar idretten med kr. 7,82 tilbake. 
 
Kilde: Kostra tall gj.snitt siste 5 år og idrettens tall (inkludert de med 5 millioner i omsetning fra 2015) 
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Vedlegg 3 

6 Arbeidsprogram 2017 
 
 
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 (Sommer og vinteranlegg spesielt?) 

 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.  

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

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. 

 Etablere et samarbeidsforum med Lardal idrettsråd i forhold til kommunesammenslåingsprosessen. 

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.  

 LIR vil vurdere henvendelser fra Larvik Skateklubb, på lik linje med øvrige lag og foreninger, ref. vedtak FRA 
styremøte nr. 6/2009-2010. 

 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. 
 

 

http://www.aktivlarvik.no/
http://larvikir.no/
http://eepurl.com/bvClNz
mailto:klubbsupport@idrettsforbundet.no

