
 
 
 

PROTOKOLL ÅRSMØTE 23. MARS 2015 
 

0 Åpning 
Leder Ann-Kristin Aanstad åpner årsmøtet og ønsker de frammøtte velkommen. 
 
Rolf Gunnar Haagensen, styreleder i Vestfold idrettskrets holdt en hilsen til årsmøte. 

 

1 Godkjenne de frammøtte representanter: 
 
Vedtak: Listen med stemmeberettigede ble godkjent. 
33 stemmeberettigede fra 17 idrettslag + bedriftsidretten, og 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 på 
Facebook. Sakspapirer er publisert på idrettsrådets nettside innen fristen. 
 
Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent. 
 

3 Velge dirigent og sekretær etc. 
Vedtak: 

 Dirigent: Rolf Gunnar Haagensen 

 Sekretær:  Ann-Kristin Aanstad 

 
2 representanter til å underskrive protokollen: 

 Geir Anton Haga (Larvik Turn) og Gro Mee Teigen (IF Fram) 
 

4 Behandle årsmeldingen 
 
Årsmeldingen gjenspeiler idrettsrådets aktiviteter i 2014. 
Sammen med regnskapet gir årsberetningen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status 
 
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 

  

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Lov_for_Larvik_Idrettsr%C3%A5d_24032014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LIR-Saksliste-%C3%A5rsm%C3%B8te-2015_v2.pdf


 

5 Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand  
 

Viser til vedlagte: 
 

  Balanse 2014 (Acrobat Reader,24 kb)  

  Noter til regnskapet Larvik IR 2014  (Acrobat Reader,196 kb)  

  Prosjekt -regnskap Larvik IR 2014  (Acrobat Reader,362 kb)  

  Regnskap Larvik IR 2014  (Acrobat Reader,355 kb)  
 
Regnskapet er ført av Arild Wirgenes og revidert av idrettsrådets revisorer:  

  Resultat 2014 Aktiv Larvik (Acrobat Reader,21 kb)  

  Resultat 2014 Larvik Idrettsråd (Acrobat Reader,48 kb)  
 
Regnskapet viser et samlet underskudd på kr. 350 599,- 
Det var budsjettert med et underskudd på kr. 553 417,- 
 

  Revisjonsberetning 2014  (Acrobat Reader,120 kb)  

 

Vedtak: Regnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent. 
 
 

6 Behandle forslag til arbeidsprogram 
 

Vedtak: Forslag til arbeidsprogram ble enstemmig vedtatt. 
Se vedlegg 2. 

 
 

7 Behandle innkomne forslag 
 

1. Forslag - fastsette kontingent 2015 
Viser til vedlagte oversikt: 

  Sak 7 Fastsette kontingent 2015  (Acrobat Reader,196 kb)  
 
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. 
 
Vedtak: Kontingenten beholdes uendret. 

  

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Revisjonsberetning_2014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Sak_7_Fastsette_kontingent_2015.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/31.12_-_Balanse.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Noter_til_regnskapet_Larvik_IR_2014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Prosjekt_-regnskap_Larvik_IR_2014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Regnskap_Larvik_IR_2014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/31.12_-_Resultat_Aktiv_Larvik_versjon_3.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/31.12_-_Resultat_versjon_3_N3_1.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Revisjonsberetning_2014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Sak_7_Fastsette_kontingent_2015.pdf


 
2. Fellesforslag til Idrettstinget 2015. 

Akershus idrettskrets har sendt inn forslag til Idrettstinget på to saker som ble besluttet på 
idrettsrådsseminaret i Drammen 25. og 26. januar 2015. 
 
1. Organisering 

  
Forslag: 
 NIF må i forbindelse med ny kommunestruktur og regionstruktur i Norge involvere alle 
organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, i arbeidet med å tilpasse NIFs lov, spesielt § 3.2. 
 
2. Finansiering av idrettsråd 
 Det er en målsetting å opprettholde og styrke de kommunale midlene til drift av idrettsrådene, 
men det er viktig å få en finansiering som har flere elementer.  
 

De tre elementene bør være: 
1. Kommunalt tilskudd 
2. Tilskudd via spillemidler 
3. Andel av lokale aktivitetsmidler (LAM), maksimum 3 % av totalsum. 

Forslag: 

1. Idrettsrådene tildeles midler gjennom spillemidler fra Norsk Tipping tilsvarende 1 krone pr. 
innbygger. Tildelingen belastes post 1, og bevilgningen må komme i tillegg til den fordeling 
som fordeles til NIF sentralt og regionalt. 

2. 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 

Vedtak: 
Årsmøtet i Larvik idrettsråd ber Vestfold Idrettskrets støtte Akershus Idrettskrets sine forslag 
til Idrettstinget 2015. 

 
 

8 Vedta budsjett 
 

Viser til budsjett 2015 med prosjektbudsjett for Aktiv Larvik: 

  SAK 8 Budsjett 2015  (Acrobat Reader,356 kb)  

Det er lagt inn forslag om fortsatt honorar til styreleder. 
Det er kun lagt inn dekning for 6 mnd. drift av Aktiv Larvik i budsjettet. Kommunestyret vedtok 
den 10. desember 2014 videre drift av prosjektet, men det er ikke lagt inn midler p.t. 
 
Vedtak: Budsjettforslaget for 2015 godkjennes. 

  

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/SAK_8_BUDSJETT_2015.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/SAK_8_BUDSJETT_2015.pdf


 

9 Valg 
 
Valgkomiteen har bestått av: 

Rolle Navn Klubb 

Leder Steinar Dalen Nesjar IF 

Medlem Anne Gro Styrvold Larvik ski/Larvik OK 

Medlem Knut Gjertsen Halsen IF 

Vara *  

   *Øistein Lindhjem, trådde ut av valgkomiteen. 
 
Valgkomiteens leder, presenterte valgkomiteens arbeid. De har avholdt 2 møter. 
Listen var nesten komplett, når sakspapirene ble lagt ut. Kun et medlem i valgkomiteen for neste 
periode manglet. 
 
3 dager før årsmøte ble det meldt inn en endring, og valgkomiteen foreslo derfor en  
liten justering, hvor Øistein Lindhjem tiltrer som styremedlem og en vara og et medlem til 
valgkomiteen velges blant forsamlingen. 
 

Vedtak: Nytt styre for perioden 2015/2016: 

Funksjon 2015 Klubb 2015 

Leder Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb 1 år 

Nestleder Nils Morten Halvorsen Tjølling IF (1 år) 

Kasserer Bjørn Omholt Larvik Bueskyttere (1 år) 

Sekretær Einar Knutsen IF Fram (1 år) 

Styremedlem Anita Simensen Holthe Sportsklubben Stag 2 år 

Styremedlem Øistein Lindhjem Kvelde IL 2 år 

    

Vara - 1 Geir Anton Haga Larvik Turn & IF 2 år 

Vara - 2 Grete Larsen Telle Nanset IF 1 år 

    

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

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

    

Revisor 1 Else Marie Smith Larvik Turn & IF 1 år 

Revisor 2 Stig Lomme Larvik 
orienteringsklubb 

1 år 

       (tall i parentes angir resterende-tid) 
 

 Valgkomité:  
Innstilles på årsmøte (I henhold til bestemmelsene i NIFs lov § 2-4) 

Valgkomiteen 2015-2016:  Leder:   Knut Gjertsen, Halsen IF 
Medlem:  Anne Gro Styrvold, Larvik OK 
Medlem:  Håkon Gogstad, Sporty IL 
Vara:   Gro Mee Teigen, IF Fram 

Styrets innstilling til valgkomité ble enstemmig vedtatt:  
 

 Representanter til idrettskretstinget  
Vedtak: Ved event. ekstraordinært ting gis styret fullmakt til å oppnevne 
representanter. 

 



10 Avslutning 
 

Ann-Kristin Aanstad takket dirigent og valgkomiteen for god innsats, og delte ut blomster til 
avtroppende styremedlemmer, og andre som fortjente det. Hun takket samtidig for tilliten med 
gjenvalg som leder. 
 

Utdeling av idrettspriser: 
 
Ungdommens idrettspris 2014 ble tildelt Andreas Halvorsen (født 1996) for fremragende innsats 
i golfsporten. Diplom og gavesjekk på 5000 kr ble utdelt. Prisvinneren kunne dessverre ikke være 
tilstede, men leder av Larvik Golfklubb, Terje Antonsen tok i mot prisen på vegne av vinneren, og 
leste opp merittene til den unge utøveren. 
 
Årets Ildsjel 2015 ble tildelt Arild Mathisen fra IF Fram. Han har vært med i idrettslaget i ca. 60 
år, og har bidratt med solid dugnadsinnsats gjennom de siste 40 år. Gro Mee Teigen introduserte 
peisvinneren for forsamlingen.  Diplom og gavesjekk på 5000 kr. ble høytidelig overrakt 
prisvinneren. 
 
Vi gratulerer prisvinnerne! 
 
Stor takk til sponsor av Årets Ildsjel 2015 og Ungdommens idrettspris 2014 - Sparebank1 BV. 
 
Etter årsmøte inviterte Larvik kommune v/ idrettssjef Kjetil Lundeberg til et godt tapas måltid og 
hyggelig sosialt samvær. Dette var alle enige i at bør bli en tradisjon  

 

  



Vedlegg 1 
Deltagere på årsmøte 23. mars 2015, med stemmerett: 
 

NR. Delegater Klubb 

1 Anita Simensen Holthe  Sportsklubben Stag 

2 Anne Gro Styrvold (Valgkomite) Larvik OK 

3 Ann-Kristin Aanstad (LIR) Larvik Padleklubb 

4 Arild Mathisen IF Fram 

5 Bjørn Omholt(LIR) Larvik Bueskyttere 

6 Britt Mathisen IF Fram 

7 Einar Knudsen (LIR) IF Fram 

8 Einar Kulseng Larvik Bowlingklubb 

9 Else-Marie Smith (Revisor) Larvik Turn & IF 

10 Erik Nordby Larvik Roklubb 

11 Frank Martiniussen Larvik Bordtennisklubb 

12 Geir Anton Haga Larvik Turn & IF 

13 Grete Larsen Telle (LIR) Nanset IF 

14 Gro Mee Teigen IF Fram 

15 Heidi Bjelland Larvik Bueskyttere 

16 Håkon Gogstad Sporty IL 

17 Jonas Löthman Larvik Golfklubb 

18 Knut Gjertsen (Valgkomite) Halsen IF 

19 Laila Borg Larvik Turn & IF 

20 Lars Molteberg  Larvik Bueskyttere 

21 Lucke Levin Larvik Golfklubb 

22 Morten Næss Nesjar IF 

23 Per Christian Solberg Larvik Svømmeklubb 

24 Petter Evensen Larvik Basket Klubb 

25 Rune Holst Bloch IF Fram 

26 Solbjørg Farstad Bergene (LIR) Bedriftsidretten 

27 Steinar Dalen (Valgkomite) Nesjar IF 

28 Steinar Kaldhussæter  Halsen IF 

29 Terje Anthonsen Larvik Golfklubb 

30 Trond Gjevestad Nanset IF 

31 Øistein Lindhjem (Valgkomite) Kvelde IL 

32 Øivind Sørum Sportsklubben Stag 

33 Åse Tveter Larvik Golfklubb 

Gjest Kjetil Lundeberg Larvik kommune 

Gjest Sylvi H. Vines Larvik kommune 

Gjest Rolf Gunnar Haagensen Vestfold idrettskrets 

ØP Thor Kenneth Løvenfalck Østlands Posten 
 

33 stemmeberettigede fra 17 klubber + bedriftsidretten 
 

  

http://www.larvikgolf.no/index.php?option=com_contact&view=contact&id=3%3Apt-ubesatt&catid=1%3Akontakter&Itemid=50


Vedlegg 2 
 

6 Behandle forslag til arbeidsprogram 
 
 
Idrettsrådet skal: (LIRs lover § 3) 
 
1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 

Herunder:  

 Følge opp gode intensjoner fra politisk behandling i des. 2010, med en økning av 
driftstilskuddet på en million. 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). 
 
2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. 

Herunder: 

 Framskaffe rapport over de store idrettsanleggene med haller, hvor det framkommer framtidig 
behov for drift, vedlikehold og investeringer. Rapportene skal oppdateres med 
regnskapsinformasjon fra 2014. 

 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 2013-2016: 
Visjon, mål og tiltak) 

 Behovsavklaring og prioriteringer generelt (Sommer og vinteranlegg spesielt?) 

 Riktig utforming av Spillemiddelsøknader 

 Målgrep: Lag med planer om søknad – 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://larvik.kommune.no/Documents/Temaplaner/2012/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf


 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 
intensiveres i 2015. 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. 

 Samarbeid idrettslag/skole/SFO/barnehager må utvides 

 Basert på rapport over idrettshaller (pkt. 2), vil vi kunne si noe om behov for drift, vedlikehold 

og investeringer. Rapportene skal oppdateres med regnskapsinformasjon fra 2014. 

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 og Friluft (KIF). Men 
idretten har i ulike sammenheng også skjæringspunkter mot andre enhets/fagområder i kommunen 
(Eiendom, Plan- og bygning, oppvekst, helse/omsorg 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 Idrett og 
kultur (IKK), 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: 

 Delta i kommunens folkehelseprosjekt som AKTIV LARVIK 

 Samle Idretts-Larvik i fellesforståelse 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 i styremøte nr. 6/2009-2010. 

 Gjennomføre minst 2 medlemsmøter: 
Aktuelle temaer 
Bedre kontakt med lagene 
Øke forståelsen for LIRs arbeid 
Øke kompetansen hos alle involverte 
Samling om Idretts-Larvik 

 
Fortsette å informere klubbene via nettsidene til LIR: http://www.n3sport.no/il/larvik 
Alle klubbene må selv melde inn endringer i styresammensetning og e-post adr.  
til NIF - på e-post klubbsupport@idrettsforbundet.no, eller i ”Idrettsregistreringen” 
 
Vedtak: Arbeidsprogrammet ble enstemmig godkjent. 

http://www.aktivlarvik.no/
http://www.n3sport.no/il/larvik#_blank
mailto:klubbsupport@idrettsforbundet.no

