ÅRSMØTE 2019
Larvik idrettsråd
Fredag 26. april 18.00
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Innkomne forslag
Budsjett 2019
Valg
Protokoll fra Årsmøte 23. april 2018
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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 2018
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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0Åpning
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. Ref. begge kjønn skal være representert.
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 er varslet via 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:
Jan Thore Lauritzen
Sekretær:
Ann-Kristin Aanstad
2 representanter til å underskrive protokollen: Velge 2 fra de frammøtte.

4

Behandle årsberetning 2018
Årsberetningen gjenspeiler idrettsrådets aktiviteter i 2018.
Sammen med regnskapet gir årsberetningen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Årsberetningen godkjennes.
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(Linker til relevante nettsider er lagt inn, disse er understreket)

ÅRSBERETNING 2018 LARVIK IDRETTSRÅD
STYRETS SAMMENSETNING
Funksjon
Navn
Leder
Ann-Kristin Aanstad
Nestleder
Nils Morten Halvorsen
Kasserer
Bjørn Omholt
Sekretær
Einar Knutsen
Styremedlem
Anita Siemensen Holthe
Styremedlem
Øyvind Broager Grøn
Styremedlem
Anne Kristin Akselsen
Vara - 1
Geir Anton Haga
Vara - 2
Øistein Lindhjem
Repr. bed. idr.
Vara. bed. idr.
Revisor 1
Revisor 2

Arild Wirgenes
Stig Lomme

Klubb
Larvik Padleklubb
Tjølling IF
Larvik Bueskyttere
IF Fram
Spkl Stag
Nanset IF
Svarstad idrettslag
Larvik Turn & IF
Kvelde IL

Nanset IF
Larvik orienteringsklubb

STYREMØTER:
Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter.
De viktigste sakene
De viktigste sakene er formidlet til idrettslagene via e-post og nyhetssaker på idrettsrådets nettside og
facebook-side.
o
o
o
o

Prioritering av kommunale midler til idretten
Prioritering og fordeling av Lokale AktivitetsMidler (LAM).
Inkluderingstilskudd
Spillemiddelsøknader og Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2019-22
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o

Vestfold idrettsgalla ble avholdt 3. november 2018 i Oseberg kulturhus i Tønsberg for andre gang.
Idrettsgalla – konseptet er et samarbeid mellom alle Idrettsrådene i Vestfold og Vestfold idrettskrets.
Vestfold fylkeskommune er også involvert ved at unge talenter fra Ung Kultur Møtes (UKM) bidrar med ulike
kulturinnslag. Styreleder var representert i styringsgruppen, og her ble det avholdt 7 møter.
Det var 12 ulike priskategorier, og det ble nominert 5 kandidater til hver kategori. Larvik idrettsråd inviterte
alle de nominerte fra Larvik med følge, idrettssjefen, samt ordfører til idrettsgallamiddag.
Larvik hadde 10 nominerte til de 12 klassene.
Kaja Mørch Pettersen fikk prisen for Årets unge utøver ☺ Velfortjent! Vi gratulerer så mye!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klasse
Årets mannlige utøver
Årets parautøver
Årets unge utøver
Årets trener
Årets team/lag
Årets breddearrangement
Årets elitearrangement
Årets Idrettsanlegg
Årets ildsjel
Årets hederspris
Årets kvinnelige utøver
Folkets utøver

Nominert
Tom Nalum
Stian Halvorsen
Kaja Mørch Pettersen
Ole Petter Henriksen
Larvik Håndballklubb
PW-Cup
Vestfold Maraton
Champions League
Nye Stavern idrettshall
Jarle Gogstad
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Klubb
Brunlanes Sportsskyttere
Larvik Golfklubb
Larvik Turn & IF
Larvik Turn & IF
Larvik HK
Larvik Turn & Idrettsforening
Tjølling IF m. fl.
Larvik Håndballklubb
Larvik kommune
Tjølling IF
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ØKONOMI:
•

Prioritering av kommunale midler til idretten.
Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner ble fordelt ut i fra en totalsum på kr 9 62 000,-.
Totalt kom det inn 42 søknader.
Sum søknad fra 49 idrettslag og LIR(av 58 totalt)
kr 17,9 mill.
Disse rapporterte inn driftskostnader på kr. 84,7 mill. i 2017.
Tildelt beløp:
Hodestøtte (Aktivitetstilskudd)
1 870 689 (20 %)
Driftsstøtte (anlegg)
6 839 811 (72 %)
Andre tilskudd (med ekstra tildeling)
690 000 (7 %)
Sum nedsatt funksjonsevne
65 000 (1 %)
Sum tilskudd
Kr. 9 465 500
Dette utgjør 53 % av søknadsbeløp/ 11 % av driftskostnadene)
Tildelingsbrev ble sendt fra kommunen 16. mai, med utbetaling i juni måned.
Se også LIRs dokument Fordeling drifts- og aktivitetstilskudd 2018.
De 9 største anleggseierne mottar 80 % av driftstilskuddet:
Halsen IF, Fram IF, Kvelde IL, Larvik og Stavern Tennis, Larvik Turn & IF, Nanset IF, Nesjar IF, SPKL Stag, og
Tjølling IF.

STATISTIKK DRIFTSSTØTTE (anlegg) 2008-2018
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

6 839 811

6 855 400

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

+ 410800

+ 1,5 mill

+ 1 mill

Som statistikken over viser, var utvikling lovende fra 2008-2011, siden har det nærmest stått stille. Ekstra
fordelingen fra 2011 er i realiteten spist opp av inflasjonen, da det årlige tilskuddet fra Larvik kommune ikke
er indeksregulert. Når det gjelder kommunens leiesatser, er disse justert med en fast prisjustering på 3 %
årlig. Dette gjør gapet dertil større. 7 308 000 kr i 2011 tilsvarte 8 490 752 kr i 2018, som betyr en reell
prisstigning på 16,2 % i denne perioden (kilde: SSB).
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
Driftstilskudd
4 000

Inflasjon/KPI 2 %

3 000
2 000
1 000
-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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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 2018 var det totalt kr 367 324 657 til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 3 189 698,Av befolkningen i Larvik mellom 6-19 år (7803) er 69 % (5369) medlem av et idrettslag. Dette utgjør 39 % av
den totale medlemsmassen på 13 886 medlemmer (pr. 31.12.2017).
Hele summen på kr. 3 189 698 er delt i to hvor aldersgruppen 6-12 er tildelt 31 %, og aldersgruppen 13-19
er tildelt 62 %. Vi har fordelt 8 % til andre formål: for å ivareta økt aktivitet i fleridrettslag (17 stk.) og ekstra
tilskudd til funksjonshemmede. Deltagelse i idrettsskole (3 %), tilskudd på kr. 25.000,- til Larvik Skateboard
klubb - som har 37 medlemmer u 20 år og kr. 7779,-til Aktiv Larvik.
Larvik idrettsråd har fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF, samt
vedtak på idrettsrådets årsmøte. 54 av 57 idrettslag fikk tildelt midler: Se oversikt over tildeling her.

•

Momskompensasjon for 2018 (NIF) – Varer og tjenester
Idretten i Larvik fikk kr. 4 721 203,For 2018 fikk hele norsk idrett totalt 518,6 millioner kroner tilbakebetalt, på basert på regnskapsåret 2017.
Søknadsbeløpet til idretten var derimot på hele 695,6 millioner kroner. Avkortningen, som er på 25,5
prosent av søknadsbeløpet betyr i praksis at hele 177 millioner momskroner aldri blir tilbakebetalt til
idretten. NIF sentralledd beholder ca. 1 % av tildelte midler, så det reelle avviket er på nærmere 182
millioner.
For Larviks del har ca. 92 % av idrettslagene benyttet seg av ordningene (52 av 56 idrettslag).
Beregningsgrunnlaget er de totale tallene for Larviksidretten, som viser brutto driftskostnader
på over 102 mill.
Momskompensasjonen er beregnet (omtrent) på følgende måte:
Brutto driftskostnader 2017 * 7 % som er maks kompensasjon * 74,55 % som er innvilgelsesprosenten.
Momskompensasjonsordningen er frie midler som det ikke kreves rapportering på.
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•

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 2018 kom det inn 490 søknader. I alt 474 ble godkjent, 8 ble avvist og 8 ble trukket. Samlet godkjent
søknadsbeløp var på 304 002 686 kroner. I 2018 ble det full kompensasjon, det betyr at alle som fikk
godkjent søknaden fikk utbetalt beløpet det var søkt om.
5 idrettslag i Larvik fikk refundert 2,95 mill. av betalt merverdiavgift på 5 nye anlegg i 2018:
IDRETTSLAG
FARRISBYGDA IDRETTSFORENING
HALSEN IDRETTSFORENING
NESJAR IDRETTSFORENING
NESJAR IDRETTSFORENING

STYRVOLL SKYTTERLAG

•

ANLEGG
Utvidelse av og rehabilitering av
eksisterende lysløype.
Nytt dekke på kunstgressbane
Nesjarbanen - kunstgressbane 11'er
Rehabilitering av lysanlegg rundt
nærmiljøbanene
Innendørs skytebane for Styrvoll Skytterlag,
Lardal Revolver & Pistol og Lardal Jeger &
Fisk

MVA KOMP.
99 264
706 024
1 257 933
63 750

831 704
2 958 675

Inkludering i idrettslag.
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993
Larvik ble tildelt midler fra denne potten første gang i 2016, og hadde kr. 200 000,- til fordeling i 2018.
Det var 6 idrettslag som søkte om midler fra denne ordningen:
o
o
o
o
o
o

•

IF Fram
Larvik Bordtennisklubb
Larvik Seilforening
Larvik Skateboard klubb
Nanset IF
Svarstad IL

kr. 50 000
kr. 35 000
kr. 25 000
kr. 25 000
kr. 40 000
kr. 25 000

Grasrotandelen 2018
Nærmere 1,2 million givere sørget for kr. 649 mill. til lag og foreninger gjennom Grasrotandelen i 2018.
Idrettslag som er registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret kan motta Grasrotmidler som er 7 %
av tippeinnsatsen.
Idretten i Larvik har 6713 givere/grasrotspillere. 54 idrettslag (av 56) mottok 3,8 mill. i 2018.
8 idrettslag står for ca. 76 % av grasrotmidlene og har 72 % av spillerne. Se oversikten her.
Fram topper listen i Larvik med kr. 671 708,- og 889 givere.
Totalt utgjør idrettens andel (53 av 245 lag i Larvik) 63 % av den totale grasrotandelen på kr. 6 mill. og
61 % av grasrotspillerne.
Det er registrert 11 048 grasrotspillere totalt i Larvik. Disse spilte for nærmere 87 mill. i 2018.
Larvik idrettsråd anbefaler klubbene å fortsette arbeide med å verve nye grasrotspillere.
Se tips om vervemateriell her.
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•

Finansiering av idrettsanlegg
Larvik søkte om 40,4 millioner kr. i spillemidler for 24 anlegg, og ble tildelt 10,4 millioner kr. til 13 anlegg.
Dette dessverre en kraftig nedgang i forhold til rekordtildelingen på 15,1 millioner i 2017. Alle tildelingene
finner dere her: Spillemidler i Vestfold 2018.
Fordelingen til Larvik med 3,5 millioner til 6 idrettslagseideanlegg finner dere her.
Samlet anleggskostnad utgjør 103,4 millioner kr, herav 19,5 mill. for idrettslagseide anlegg
Ventetiden på tildeling av spillemidler er i gjennomsnitt 2,4 år.
Totalt ble det tildelt kr. 1,5 mrd. (1 565 684 000) til idrettsanlegg i kommunene.
Av dette fikk Vestfold 63,9 mill

•

Oppsummering tilskudd:
Totalt ble det tildelt over 29 millioner til idretten i Larvik i 2018.
Idretten i Larvik finansierer ca. 75 % av driftskostnadene.
Kommunen er den største bidragsyter, og står for 45 % av de eksterne tilskuddene.
Dette dekker 11 % av driftskostnadene.
Tilskudd/ Finansiering
Driftstilskudd fra Larvik kommune
Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Momskompensasjon 2018
Grasrotandelen 2018, 53 klubber
Sum eksterne tilskudd

Sum % av drift
9 465 000
11 %
3 189 698
4%
6%
4 721 203
3 826 326
5%
21 202 227
25 %

Driftskostnader 2017
EGENFINANSIERING (2017 utg./2018 tilskudd)

84 172 759
62 970 532

Andre tilskudd 2018
Kommunal medfinansiering idrettsanlegg
Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk
aktivitet
Anleggsmoms
Totalt

* Driftskostnader
9 465 000
3 182 981
3 999 089
3 500 769
20 147 839
* Eks. Larvik Håndballklubb

100 %
75 %

2 000 000
3 514 000
2 958 675
8 472 675

Bingo/Lotto, og gavetilskudd fra eksterne fond er ikke tatt med i dette regnestykket.
•

STYREHONORAR:
Styreleder mottar styrehonorar på kr. 110 000,- ihht. LIRs lov § 10.
Dette fremkommer under resultatregnskapet, ref. konto 6780.
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POLITISKE SAKER:
•

Spillemiddelsøknader 2019
Finansiering av idrettsanlegg er hovedsakelig basert på en tredelt løsning:
spillemidler, kommunal medfinansiering og egenfinansiering.
Kommunestyret behandlet saken 24.10.18 med følgende vedtak:
KST- 237/18 18/18509 - Spillemidler 2019:
1. Prioritert Handlingsprogram 2019 i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2020,
godkjennes. Etterslepet i den kommunale medfinansiering er i dag ca. 10 år med dagens ramme på 2,0
mill kr. For å redusere mellomfinansieringsperioden fra 10 til 5 år vurderes en årlig økning av rammen
med 1,0 mill pr år - opp til samlet 5 mill kr pr.år. Vurderingen gjøres i forbindelse med behandling av
strategidokumentet 2019-2022.
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 2019:
Pr. 25.09.18 er det 31 søknader totalt, fordelt på 25 ordinære og 6 nærmiljø anlegg. Herav 8 ordinære
søknader og 2 nærmiljø søknader fra idrettslag.
Totale anleggskostnader er på 188 millioner, og det søkes om 35 millioner i spillemidler Søknadene fra
idrettslagene for 2019 har en total anleggskostnad på ca. 27,7 millioner. Det søkes om ca. 7,6 mill. i
spillemidler og 8,8 mill. i kommunalt tilskudd. Idrettslagenes egenandel utgjør her 11,2 mill. (inkl. mva).
Fordelingen 32 % – 40 % – 27 % mellom kommunen, idretten og staten (spillemidlene) for søknadene fra
idrettslagene i 2019. Gjennomsnittlig (for hele landet) er anleggsinvesteringene fordelt 65 % – 15 % – 20 %
mellom kommunene, idretten og staten (spillemidlene).

•

Strategidokumentet 2019-2022, KST sak 292/18, den 12.12.18.
Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2019-222
Det er totalt 20 søknader, hvorav 5 er nye. Samlet kostnad er beregnet til 66,5 millioner. Det søkes om totalt
21,9 millioner i kommunal medfinansiering, og totalt 20,4 millioner i spillemidler for disse anleggene.
13 av 20 søknader har mottatt spillemidler i 2018, de resterende vil motta spillemidler allerede i 2019.
Spillemiddelsøknader over 2 millioner får tilskuddet fordelt på 2-3 år.
Viser til Høringsuttalelse Larvik Idrettsråd, hvor vi anbefaler en snarlig opptrapping av investeringstilskuddet
fra kommunen, ref. vedtak i sak KST- 237/18 nevnt ovenfor. Vi ber også om at Nivået på tilskudd til
idrettsforeningene skal justeres for årlig prisstigning.

•
•
•
•
•
•
•

ØVRIGE SAKER:
KST 047/19 20.03.19 19/5807 - Utredning gratis leie av idrettsanlegg.
KST 022/19 13.02.19 19/3025 - Fordeling av 2 mill kr til medfinansiering av idrettsanlegg 2019
KST 035/18 29.08.18 18/73422 - Juryens innstilling til idrettsprisen 2018 (viser til eget punkt)
KST- 210/18 12.09.18, 18/119012 - Sikring av areal til idrett i Framparken
KST 012/18 14.02.18 18/1734 - Detaljert reguleringsplan for Lovisenlund idrettspark gbnr 2030/555 mfl.
Sluttbehandling
Tidligere retningslinjer gjøres gjeldende for nye Larvik kommune:
KSTNY 034/17 6.12.17 18/19528 - Retningslinjer for idrettspris, kulturpris, bevaringspris og byggeskikkpris
KST 017/18 14.2.18 18/726 - Retningslinjer for tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger
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AKTIVITET
•

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.
Vi minner om at klubbene må oppdatere informasjon om nye styremedlemmer.
Idrettsrådet ønsker også å være tilstede/støttespiller på idrettslagenes årsmøter og jubileer - der det er
mulig.
Jubilanter:
Farris Sportsskyttere, ble 40 år 19.01.18
Sporty I L, ble 80 år 18.03.18
Larvik Atletklubb, ble 80 år 17.03.18
Larvik Bowlingklubb ble 30 år 19.03.18
Larvik Bueskyttere, ble 50 år 21.03.18:
Tjølling Idrettsforening, ble 130 år 23.12.18
Idrettsforeningen Fram, ble 125 år 15.01.19
Kjose Idrettslag, ble 100 år 09.03.19
Vi gratulerer så mye!
Dugnadsverdi:
Idrettens samfunnsregnskap i Larvik med 13886 medlemmer har en dugnadsverdi på ca. 102 millioner.
Dvs. at den frivillige innsatsen kan verdsettes til 222 årsverk a kr. 460 000,Tusen takk til alle klubbene for formidable innsats!

•

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 2018 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:
o Vestfold idrettskrets: Her stiller vi på møter som vi inviteres til, og deltar på aktuelle kurs.
o Frivilligsentralen i Larvik: Her er Larvik Idrettsråd medlem, og Ann-Kristin Aanstad ble gjenvalgt som
styreleder på årsmøte i 26. april 2018. Her møter vi også i faste møter i samhandlingsgruppen for
barn og unge.
o Vestfold Idrettsgalla 2018 Ann-Kristin Aanstad deltok i styringsgruppa.

•

FORHOLDET TIL KOMMUNEN:
Styreleder har hatt faste møter og Ad-hoc møter med idrettsavdelingen.
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 Kommunens honnørpriser: Idrettsprisen 2018 – Jurymøter.
Her deltok Nils Morten Halvorsen.
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•

HEDERSPRISTILDELING, IDRETTSPRISER 2018:
Larvik kommunes idrettspriser 2018 ble delt ut på Kulturnatta den 10. november, til
Inger Johanne Stene (frivillig) og Herman Stene (aktiv utøver).
Det er første året som det deles ut 2 priser ☺

•

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 drev prosjektet videre ut 2016. Fra 2017 har Larvik kommune overtatt driftsansvaret
for Aktiv Larvik, Ellen Hansen er ansatt i en 60 % stilling.
I 2018 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!
I tillegg til faste ukentlige aktiviteter, arrangerte Aktiv Larvik Vinterferiecamp i uke 8 og
høstferiecamp i uke 40.

•

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.

•

HØRINGSUTTALELSER:
17.01.19: Fordeling av 2 mill. kr til medfinansiering av idrettsanlegg 2019
18.10.18: Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2019-22
27.09.18: Høringsuttalelse Spillemidler 2019
15.05.18: Fordeling av tilskudd 2018
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(Medlemsdata for 2018 er ikke klare før etter 30. april 2019)

Pr. 31.12.2017
Alder:

10000

<20

9000

20-25

8000

<26

7000

Kvinner

6000

Menn

5000

Totalt

Medlemmer
5825
772
7289
5015
8871
13886

%
42 %
6%
52 %
36 %
64 %

4000
3000
2000
1000
0
0-5

6-12

13-19

20-25

<26

Sum

Idretten i Larvik og Lardal har pr. 31.12.17, 13 886 medlemmer, hvorav 11 302 aktive fordelt på 57 idrettslag.
Det er 19 fleridrettslag, dvs. at de driver med mer enn en særidrett/aktivitet.
Totalt tilbys det aktiviteter innenfor 40 særidretter, og 56 grener.
Det er registrert 103 aktive funksjonshemmede innenfor 13 idretter, fordelt på 12 idrettslag.
HISTORIKK (Larvik)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kvinner

5046

4997

4966

5268

4884

4790

4881

4787

4578

4764

4655

Menn

8695

8781

8784

8906

8560

8605

8300

8447

8291

8290

8495

Totalt

13741

13778

13750

14174

13444

13395

13181

13234

12869

13054

13150

0-5
9
20

6-12
64
83

13-19
73
67

20-25
17
20

26197
186

Sum
360
376

29

147

140

37

383

736

Tallene for Lardal 2017 var:
Lardal (6 idrettslag)

Alder
Kvinner
Menn
Sum medlemmer

1 fleridrettslag
675 aktive innenfor 8 ulike særidrettsgrupper.
Nye klubber/nedlagte klubber:
Velkommen til Larvik skateboardklubb - som ble medlem av Norges idrettsforbund og Norges
Snowboardforbund november 2018.
Larvik Curlingklubb ble lagt ned 01.06.2018.
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Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand
Viser til vedlagte:
Larvik IR:
• Resultat 2018
• Noter til regnskapet 2018
• Balanse 2018
• Revisjonsberetning 2018
Regnskapet er ført av styreleder og revidert av idrettsrådets revisorer.
Regnskapet viser et samlet overskudd på kr. 342 533.
Dette skyldes lavt uttak av styrehonorar og 200.000,- som er øremerkede midler til Aktiv Larvik aktiviteter for
2019-2020.
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Regnskapet for 2018 godkjennes.
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Resultat 2018
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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.
 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.
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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/drift/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, alle planer skal rulleres i løpet av 2019-2020)
 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.
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Behandle innkomne forslag
a) Fastsette kontingent 2019
Se vedlegg: Sak 7 Fastsette kontingent 2019.
Vi har lagt medlemstallet fra 31.12.2017 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 2018 utgjorde kr. 3 189 698,-. 3 % = kr. 95 691
Forslag Kontingent 2019
Antall medlemmer
2018
Ny 2019
0-99
90,100,100-199
1 280,1 400,200-399
2 580,2 850,OVER 400
4 300,4 750,-

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:
Kontingenten økes inntil 3 % av LAM-midler for 2018.

8

Vedta budsjett
Budsjett 2019 følger vedlagt:

Budsjett 2019
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 og Aktiv Larvik
midler. Ved behov vil styret justere budsjettet.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Budsjettforslaget for 2019 godkjennes.
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Valg
Viser til brev fra valgkomiteen.
Valgkomiteen har bestått av:
Rolle
Navn
Leder
Knut Gjertsen
Medlem
Else Marie Tangen Smith
Medlem
Håkon Gogstad
Vara
Frank Martiniussen

Klubb
Halsen IF
Larvik Turn & IF
Sporty IL
Larvik Bordtennisklubb

Valgkomiteens forslag til nytt styre 2019/2020
Under forutsetning av årsmøtets tilslutning blir styresammensettingen det kommende året som følger:

a
a
b

b
b

c

d)

Funksjon
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara - 1
Vara - 2
Repr. bed. idr.
Vara. bed. idr.

Navn
Ann-Kristin Aanstad
Nils Morten Halvorsen
Bjørn Omholt
Einar Knutsen
Anita Simensen Holthe
Øyvind Broager Grøn
Anne Kristin Akselsen
Geir Anton Haga
Roger Sten Andersen
Oppnevnes av bedr. idr.
Oppnevnes av bedr. idr.

Klubb
Larvik Padleklubb
Tjølling IF
Larvik Bueskyttere
IF Fram
Spkl Stag
Nanset IF
Svarstad IL
Larvik Turn & IF
Nesjar IF

2019
1 år
(1 år)
(1 år)
(1 år)
2
2
(1 år)
1 år
1 år
1 år
1 år

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)
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 2019-2020:
Leder:
Knut Gjertsen, Halsen IF
Medlem:
Else Marie Tangen Smith, Larvik Turn & IF
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, dersom det vil bli
avholdt ekstraordinært/ ordinært ting i perioden.
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Avslutning
Ungdommens idrettspris 2018 og Årets Ildsjel.
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