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 Årsberetning 2015 
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http://larvikir.no/filer/PROTOKOLL_%C3%85RSM%C3%98TE_LIR_23032015-signert.pdf


Årsmøte Larvik Idrettsråd – 11. mars 2016 

2/20 

 

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 årsmeldingen 

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, e-post og på Facebook.  
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:  Rolf Gunnar Haagensen 
Sekretær:  Nils Morten Halvorsen 
 
2 representanter til å underskrive protokollen: Velge 2 fra de frammøtte. 

 
 

4 Behandle årsmeldingen 
 
Årsmeldingen gjenspeiler idrettsrådets aktiviteter i 2015. 
Sammen med regnskapet gir årsberetningen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Årsmeldingen godkjennes. 

 
 

http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Medlemstall_Larvik_2014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Lov_for_Larvik_Idrettsr%C3%A5d_24032014.pdf
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Lov_for_Larvik_Idrettsr%C3%A5d_24032014.pdf
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(Linker til relevante nettsider er lagt inn, disse er understreket) 

ÅRSMELDING 2014 
 

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 9 styremøter. 
Styret har til sammen behandlet 79 saker, hvorav 61 vedtakssaker. 
Protokollene er lagt ut på våre nettsider 
 
De viktigste sakene: 
Viser til NYHETSBREV (3 stk. for 2015-16) 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 9 600 000,-. Totalt kom det inn 40 søknader.  
 
Sum søknad fra 40 idrettslag (av 51 totalt)     kr 14,6 mill. 
Tildelt beløp: 

Hodestøtte (Aktivitetstilskudd)     kr 1 782 000,- (19%) 
Driftsstøtte (anlegg)      kr 6 900 000,- (75%) 
Andre tilskudd (med ekstra tildeling)    kr.   470 000,- (   5%) 

Sum tilskudd       kr 9 152 000,- 
(utgjør 63 % av søknadsbeløp/14 % av driftskostnadene) 

 
Tildelingsbrev ble sendt fra kommunen 20. mai, med utbetaling i juni måned.  
Se også LIRs dokument Fordeling drifts- og aktivitetstilskudd 2014. 
 
De 10 største anleggseierne mottar 84 % av driftstilskuddet: 
Halsen IF, Fram IF, Tjølling IF, Nesjar IF, Larvik Turn & IF, Nanset IF, SPKL Stag, Kvelde IL, Larvik og Stavern 
Tennis og Larvik Ski. 
 

STATISTIKK DRIFTSSTØTTE 2005-2015 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

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  3 979 146  

  + 410800  + 1,5 mill + 1 mill      

 

http://larvikir.no/dokumenter/styremoter/styremoter.php
http://larvikir.no/dokumenter/nyhetsbrev.php
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Tilskudd_til_idrett-_og_friluftsorganisasjoner_2015_L996911_7_P_O.pdf
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Tilskudd_2015_detaljert_fordeling_LIR_v02062015.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. 
 
Regjeringen vedtok hovedfordelingen 2015 til idrettsformål, den 24. april. Norsk Tipping leverte et solid 
resultat for 2014, med et overskudd på 4,2 mrd. Fra 2015 går 64 % av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping til 
idrettsformål, dvs. 2,2 mrd. Beløpet er 403 mill. høyere enn i 2014.  
 
Klubber som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom (6-19 år) vil nå motta 13 prosent av 
spillemidlene til idrettsformål, mot tidligere 11,25 prosent. Dette gir et samlet tilskudd på kr 295,2 mill., en 
økning på 85,4 mill. fra 2014. For idrettslagene i Larvik betyr det en gjennomsnittlig økning på ca. 40 %. 
 
Totalt tildelt: kr. 2 461 066,-. Fordelingen finner dere her. 

 Aldersgruppen 6-12 ble tildelt kr. 983 760, ca. 40 % 

 Aldersgruppen 13-19 ble tildelt kr. 1 475 641, ca. 60 % 

 For å ivareta økt aktivitet i fleridrettslag og ekstra tilskudd til funksjonshemmede, 
har vi basert tildelingen i 2015 på aktivitetstallene, og ikke medlemstall som tidligere. 

 
Av befolkningen i Larvik mellom 6-19 år (7380) er 72 % (5281) medlem av et idrettslag. 
Dette utgjør 40 % av den totale medlemsmassen på 13 234 medlemmer (pr. 31.12.2014) 
Det var totalt 46 av 51 idrettslag (pr. juni) som fyller kriteriene. 
 

 Momskompensasjon for 2015 (NIF) – Varer og tjenester 
Norges idrettsforbunds organisasjonsledd ble tildelt kr. 455 537 928,- i kompensasjon for vare- og 
tjenestemoms i 2015. Av dette beløpet får idretten i Larvik ca. 1,1 %, eller kr. 4,8 mill.  
Det er en økning på kr. 253 141,- fra i fjor.  
 
For Larviks del har ca. 85 % av idrettslagene benyttet seg av ordningene (44 av 52 idrettslag). 
Beregningsgrunnlaget er de totale tallene for Larviksidretten som viser brutto driftskostnader på over 94,8 
mill. 
 
Momskompensasjonen er beregnet (omtrent) på følgende måte: 
Brutto driftskostnader 2014 * 7 % som er maks kompensasjon * 77,49 % som er innvilgelsesprosenten.  
 
Selv om potten totalt har økt viser innvilgelsesprosenten en nedgang på 4,6 % fra 2014, som betyr at vi har 
22,5 % 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 og 2014 fikk alle søkere kompensert betalt merverdiavgift fullt ut, mens de som søkte i 
2012 fikk refundert 89,4 % av betalt merverdiavgift. 
 
For 2015 var det i første omgang en underdekning, men i desember bevilget regjeringen ekstra midler slik 
alle fikk full kompensasjon. 3 idrettslag i Larvik fikk refundert kr 2,6 mill. av betalt merverdiavgift på deres 
nye anlegg i 2015. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Fordeling_LAM_2015_Larvik.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/Momskompensasjon_for_2015.pdf
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 Grasrotandelen 2015 
Nesten én million givere sørget for nesten 400 mill. til lag og foreninger gjennom Grasrotandelen i 2015. 
Fram topper listen i Larvik med kr. 524 686,96 og 871 givere. 
 
Idrettslag som er registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret kan motta Grasrotmidler som er 5 % 
av overskuddet fra norsk tipping. 
 
Idretten i Larvik har 5425 givere/grasrotspillere. 43 idrettslag (av 53) mottok 2,3 mill. i 2015. 
8 idrettslag står for ca. 80 % av grasrotmidlene og har 76 % av spillerne. Se oversikten her. 
Totalt utgjør idrettens andel (43 av 182 lag) 63 % av den totale grasrotandelen på kr. 3 697 203,-og 60 % av 
grasrotspillerne. 
 
Det er registrert 9111 grasrotspillere totalt i Larvik. Disse spilte for nærmere 74 mill. i 2015. 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. 1 058 977 000 til idrettsanlegg i kommunene. Av dette fikk Vestfold kr. 56 089 000. 
(mot 37,9 mill. i 2014). Larvik fikk 7,1 mill. i spillemidler til anlegg i 2015., herav 3 mill. til idrettslagseide 
anlegg. (Halsen og Tjøllings kunstgressbaner) 
 
Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2015, ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse, 
Vestfold fylkeskommune, den 1. juni. 
 
Viser også til omtale i ØP 4. juni 2015: Kortere ventetid 

 

 Oppsummering tilskudd: 
Idretten i Larvik finansierer ca. 86 % av driftskostnadene. 
Kommunen er den største bidragsyter, og står for nesten 40 % av de eksterne tilskuddene. 
Dette dekker 10 % av driftskostnadene. (Spillemidler til anlegg, anleggsmoms og investeringsstøtte er ikke 
tatt med i denne oversikten.) 
 

Tilskudd/ Finansiering Driftskostnader  % Driftskostnader  % 

Driftstilskudd fra Larvik kommune  9 152 000 9 % 9 152 000 14 % 

     

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2 461 066 2 % 2 460 066 3 % 

Momskompensasjon 2015 4 867 247 5 % 3 399 697 5 % 

Grasrotandelen 2015, 43 klubber 2 315 871 2 % 2 172 441  3 % 

Bingo/Lotto 2014 1 800 559  1 % 1 337 668 2 % 

Sum eksterne tilskudd 14 129 042 13 % 12 054 171 29 % 

     

Driftskostnader 2014 94 808 381 100 % 66 243 111 100 % 

EGENFINANSIERING (2014 utg./2015 tilskudd)  81 582 503 86 % 49 702 356 75 % 

    
 

* Eks. Larvik 
Håndballklubb  

Andre tilskudd 2015   
   Kommunal medfinansiering idrettsanlegg 2 000 000  

   Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk 
aktivitet 

3 050 000 

 
  

 Anleggsmoms 2 684 299  
 

  
 

http://larvikir.no/filer/2016/Grasrot_analyse_for_perioden_2015.pdf
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/vervemateriell
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/203897
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Spillemidler_2015_%C3%98P_04062015.pdfhttp:/larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Spillemidler_2015_%C3%98P_04062015.pdf
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Tilskudd_til_idrett-_og_friluftsorganisasjoner_2015_L996911_7_P_O.pdf
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Tilskudd/Fordeling_LAM_2015_Larvik.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/Momskompensasjon_for_2015.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Grasrot_analyse_for_perioden_2015.pdf
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 Strategidokumentet 2016-2019 og budsjett 
Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2016-19 
Saken ble behandlet i kommunestyret den 9. desember, Sak 225/15, vedtatt 09.12.2015. 
Viser til Høringsuttalelse Larvik Idrettsråd. 
 
Det var totalt 20 søknader fra idrettslag, hvorav 10 nye. Samlet kostnad for disse 20 anleggene er beregnet 
til 68,4 mill. Det er søkt om totalt 18,7 mill. i kommunal medfinansiering, de først 2,5 mill. ble utbetalt i 2014 
og 2015. Samtidig søkes det om totalt 20,3 mill. i spillemidler for disse anleggene, hvor de 2 første 
søknadene har fått innvilget delutbetaling på tilsammen 3 mill. 
 
Under behandlingen av Strategidokumentet 2016-19 ble det vedtatt flere verbalforslag som kommer 
idretten til gode. 

o Styrke HC-idrett 50’ i 2016 
o Styrke tilskudd Lag og foreninger 500’ lagt inn fra 2017-2018-2019 
o Kommunen viderefører engasjementet med Aktiv Larvik for 2016 og videre i økonomiplanperioden. 100’ 
o 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. 

 

 Spillemiddelsøknader 2016 
Totalt er det 31 spillemiddelsøknader for 2016. Disse har samlet anleggskostnad på 173,9 mill.: 

 Larvik kommune har 11 søknader kostnadsberegnet til 105,5 mill. fordelt på 4 rehabiliteringer og 7 
nye anlegg. 

 Idrettslagene har sendt inn 20 søknader kostnadsberegnet til 68,3 mill., fordelt på 6 rehabiliteringer 
og 14 nye anlegg. 

 
Det søkes om 40,4 mill. i spillemidler: 

 Kommunen søker om 20,1 mill., lag og foreninger søker om 20,3 mill. 
 
Som tabellen nedenfor viser, er fordelingen 27 % – 43 % – 30 % mellom kommunen, idretten og staten 
(spillemidlene) for søknadene fra idrettslagene i 2016. 
 
Gjennomsnittlig (for hele landet) er anleggsinvesteringene fordelt 65 % – 15 % – 20 % mellom kommunene, 
idretten og staten (spillemidlene). 
 
Fordeling av totale anleggskostnader på kr. 68 370 000 for idrettslagseide anlegg: 

 

 
 

Men - idrettslagene må altså forskuttere midlene både ift. spillemidler og kommunale midler. 
At idrettslagene bygger og drifter egne anlegg, er i sannhet en ekte gavepakke. 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015094297&dokid=1083528&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/H%C3%B8ringsuttalelse_strategidokumentet_2016-19.pdf
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 STYREHONORAR: 
 
Styreleder mottar styrehonorar på kr. 160 000,- ihht. LIRs lov § 10. 
Dette fremkommer under resultatregnskapet, ref. konto 6780. 

 

AKTIVITET 
 ANLEGGSUTVALG- Samarbeidsforum med de største anleggsklubbene.. 

Fokus har vært på Finansiering og langsiktig anleggsplanlegging. 
Møter med bl. a. Tjølling I, Halsen IF, Nanset, Larvik Bordtennisklubb, Larvik Turn og Spkl Stag. 

 

 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 2014: 

o Februar: Tilskuddsmøte med kommunen 
o Sommerlunsj med de store idrettslagene 
o 15. august: MVA-kompensasjon: Fulgt opp og bistått klubber med registrering. 
o Fordeling av fast leietid - i samråd med kommunen 
o 1. desember klubbmøte. 
o Fulgt opp og deltatt i møter m/Larvik Turn og IF vedr. PW-cup 
o Fulgt opp Nanset IF vedr. Børresenskogen 
Viser til våre protokoller for mer info 

 

 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 2015 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. Viser til kretsens nettside med informasjon og tilbud om ulike kurs. 

 

 REPRESENTASJON/ KONTAKTER: 
 Anleggsutvalget i regi av Idrettskretsen: Ingen representant i 2015. 

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

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

styreleder på årsmøte i 21. april 2015. 

 24. november: Foredrag for Kulturdepartementet 

Viser til våre protokoller for mer info. 

 

 NY NETTSIDE: 
Gammel KlubbenOnline-nettside ble lagt ned i juni, og Ann-Kristin laget en ny nettside til idrettsrådet: 
http://larvikir.no/. 
Siden inneholder nyheter, info og tips til idrettslagene. 
Vi har også opprettet et kart: Larvikskartet, som viser en oversikt over skoler og idrettsanlegg, samt hvilke 
idrettslag som holder til i de ulike anleggene. 

http://larvikir.no/filer/Larvik_idrettsr%C3%A5d_presentasjon_klubbm%C3%B8te_01122015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/
http://larvikir.no/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zDGuD4owSH0o.kIqkkOh5mN6A
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 FORHOLDET TIL KOMMUNEN: 
Styreleder har hatt faste møter og Ad-hoc møter med idrettssjefen, Kjetil Lundeberg. 
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 Samarbeid om dialogkonferansen VIS - vennskap, inkludering og sosial kompetanse, som er 
kommunens tiltaksplan mot mobbing. 

o Møte med NAV: Integreringsnettverk 
Viser til våre protokoller for mer info. 

 

 HEDERSPRISTILDELING, IDRETTSPRISEN 2015: 
Larvik kommunes idrettspris 2015 gikk til Larvik Turistforening. Prisen ble delt ut under åpningen av 
Kulturnatta 14. 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 i videre 2015. I tillegg til faste ukentlige aktiviteter, arrangerte 
Aktiv Larvik Vinterferiecamp i uke 8 og høstferiecamp i uke 40.  
 
I 2015 har følgende foreninger bidratt inn i prosjektet med aktivitetstimer: 
1. Bordtennis 
2. Klatring, Stavern Buldreklubb 
3. Larvik OK, julekalender 
4. Larvik Skate 
5. Qigong & Tai Chi, Kung Fu & Parkour 
6. Svømming 
7. Tjølling IF, Basistrening (Meir-trening) 
8. Volleyball 
9. Capoeira 

 

 

Stor takk til klubbene som bidrar til å gjøre prosjektet mulig! 
 

 POLITIKK: 
Styreleder har deltatt i aktuelle møter i Idrett- og kulturkomiteen (IKK/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. Etter kommunevalget ble Idrett- og kulturkomiteen slått sammen med 
Oppvekstkomiteen (KOK). 
 
Kommunevalget 2015: 
Larvik Idrettsråd sendte ut et spørreskjema med 16 spørsmål, se  
Spørsmål til politikerne ved valget 2015, fra Larvik idrettsråd 
Svarene ble gjengitt i en egen sak i ØP 11. september. Se link til artikkelen. 
 

 HØRINGSUTTALELSER: 

o 07.12.15: En plan for framtidig finansiering av idrettslagseide anlegg 

o 21.10.15: Søknader i forbindelse med strategidokumentet 2016-19 

o 21.10.15: Betalingssatser utleie 2016 

o 25.09.15: Spillemidler 2016 

o 01.09.15: Innspill vedr.interkommunalt samarbeid 400 meter kunstisbane 

o 08.05.15: Fordeling av tilskudd 2015 

o 08.04.15: Brev til NHF region Sør ang. PW-cup 

o 20.02.15: Kommuneplanens arealdel, KDP Larvik by og KDP Stavern by 2015-2027 

http://www.aktivlarvik.no/
https://docs.google.com/forms/d/17oTPvSEfajOeVgq352o111OC_I9gB-7t7AIHPUhWrQQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://larvikir.no/filer/Store_Lovnader_valg_2015.pdf
http://larvikir.no/dokumenter/horingsuttalelser.php
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/Larvik_IR_En_plan_for_framtidig_finansiering_av_idrettslagseide_anlegg.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/H%C3%B8ringsuttalelse_strategidokumentet_2016-19.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/H%C3%B8ringsuttalelse_Betalingssatser_utleie_2016.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/H%C3%B8ringsuttalelse_Spillemidler_2016.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/Larvik_IR_innspill_Soknad_om_interkommunalt_samarbeid_400_meter_kunstisbane_p%C3%A5_Loveskogen.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/Larvik_IR_innspill_Soknad_om_interkommunalt_samarbeid_400_meter_kunstisbane_p%C3%A5_Loveskogen.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/H%C3%B8ringsuttalelse_Fordeling_av_tilskudd_2015.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/Brev_til_NHF_region_S%C3%B8r_ang._PW-cup-sign.pdf
http://larvikir.no/filer/Ann-Kristin/Brev_til_NHF_region_S%C3%B8r_ang._PW-cup-sign.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/Larvik_Idrettsr%C3%A5d_H%C3%B8ringsuttalelse_Forslag_til_Kommuneplanens_arealdel_KDP_Larvik_by_og_KDP_Stavern_by_2015-2027_v2.pdf
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MEDLEMSUTVIKLING:     (Medlemsdata for 2015 er ikke klare før etter 30. april 2016) 
 
Pr. 31.12.2014 

 

Alder Medlemmer % 

<20 5793 44 % 

20-25 722 5 % 

>26 6719 51 % 

Kvinner 4787 36 % 

Menn 8447 64 % 

Totalt 13234 100 % 
 

 
Det er registrert 76 aktive funksjonshemmede innenfor 11 idretter, fordelt på 9 idrettslag. 
 
Antall klubber i Larvik er nå 53 klubber 
 Nye klubber:  Larvik Biljardklubb og Larvik Bryteklubb ønskes velkommen! 

 
HISTORIKK: 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvinner 4969 4974 5046 4997 4966 5268 4884 4790 4881 4787 

Menn 8910 8946 8695 8781 8784 8906 8560 8605 8300 8447 

Totalt 13879 13920 13741 13778 13750 14174 13444 13395 13181 13234 
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5 Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand  
 

Viser til vedlagte: 
 
Balanse 2015 
Resultatregnskap Larvik IR 2015 
Prosjekt -regnskap Aktiv Larvik 2015 
SAK 5 og 8 BUDSJETT 2016 - Resultat 2014-2015 
Noter til regnskapet 2015 
Revisjonsberetning 2015 

 
Regnskapet er ført av Arild Wirgenes og revidert av idrettsrådets revisorer:  
 
Regnskapet viser et samlet underskudd på kr. 166.083, herav har prosjektet «Aktiv Larvik» 
et underskudd på kr 192.693, og isolert har Larvik Idrettsråd et overskudd på kr.26.610. 
 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Regnskapet for 2015 godkjennes.  
 

http://larvikir.no/filer/2016/31.12_-_Balanse.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/31.12_-_Resultat_inkl._2014.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/31.12_-_Resultat_-_Aktiv_Larvik.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/SAK_5_og_8_BUDSJETT_2016_-_Resultat_2014-2015.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/31.12_-_Noter_2015.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Revisors_beretning_2015_LIR.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. 

 
2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. 

Herunder: 

 Følge opp rapporten fra 2012 over de store idrettsanleggene med haller, hvor det framkommer framtidig behov 
for drift, vedlikehold og investeringer. Rapportene skal oppdateres med regnskapsinformasjon fra 2015. 

 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) 
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.  

http://larvik.kommune.no/Documents/Temaplaner/2012/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf
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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 intensiveres i 2016. 
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, med særskilt fokus på vedtak om 1 times aktivitet i 
skolen, ref. K-sak 104/15, fysisk aktivitet i skolen. 

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

 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: 

 Videreføre AKTIV LARVIK 

 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. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Arbeidsprogrammet godkjennes. 
 

http://kommunesammenslaing.politikkavisen.no/2015/11/20/larvik-og-lardal-vil-sla-seg-sammen/
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 vedlegg til sak 7 a. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  
Lovnormen endres i henhold til NIFs lovnorm. 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk 
og lovnorm for idrettslag. 

 
b) : Fastsette kontingent 2016 

Se vedlegg: Sak 7 b Fastsette kontingent 2016 
 

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» 

Forslag Kontingent 2016 

Kroner Antall medlemmer 

80,- 0-99 

1 150,- 100-199 

2 300,- 200-399 

3 830,- OVER 400 

 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Kontingenten økes tilsvarende 3 % av LAM-midler for 2015. 

 
 

8 Vedta budsjett 
 

Budsjett 2016 med prosjektbudsjett for Aktiv Larvik følger vedlagt: 

SAK 5 og 8 BUDSJETT 2016 - Resultat 2014-2015 
 
Det er lagt inn forslag om fortsatt honorar til styreleder. 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Budsjettforslaget for 2016 godkjennes. 

http://larvikir.no/filer/2016/Sak_7_Behandle_innkomne_forslag_og_saker_Lovendring.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Sak_7_B__Behandle_innkomne_forslag_og_saker_Kontingent_2016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/SAK_5_og_8_BUDSJETT_2016_-_Resultat_2014-2015.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 Anne Gro Styrvold Larvik ski/Larvik OK 

Medlem Håkon Gogstad Sporty IL 

Vara Gro Mee Teigen  IF Fram 

 
Valgkomiteens forslag til nytt styre 2016/2017 
Under forutsetning av årsmøtets tilslutning blir styresammensettingen det kommende året som følger: 
 

 Funksjon 2016 Klubb 2016 

a Leder Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb 1 år 

a Nestleder Nils Morten Halvorsen Tjølling IF 2 år 

b Kasserer Bjørn Omholt Larvik Bueskyttere 2 år 

 Sekretær Einar Knutsen IF Fram 2 år 

 Styremedlem Anita Siemensen Holthe Spkl Stag (1 år) 

 Styremedlem Øistein Lindhjem Kvelde IL (1 år) 

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

 Vara - 2 Grete Larsen Telle Nanset IF 1 år 

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

 Vara. bed. idr. Oppnevnes av bedr. idr.  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) 
 

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 2015-2016: 
Leder:   Knut Gjertsen, Halsen IF 
Medlem:  Gro Mee Teigen, IF Fram 
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 2015 og Årets Ildsjel. 

Tildeles etter årsmøte. Begge prisene er sponset av:   

http://larvikir.no/filer/Brev-fra-Valgkomiteen-2015-2016.docx

