
LARVIK IDRETTSRÅD

ÅRSMØTEPROTOKOLL 

Årsmøtet ble avholdt på i Feyersgate 7, Larvik kommune, den 24. mars 2010, kl. 18 – 20

00. Åpning
Leder ønsket medlemmer og gjester velkommen.
Jan Eigil Jensen bortgang ble hedret med 1 minutt stillhet.

01. Godkjenne fremmøtte representanter
20 stemmeberettigede fra 14 idrettslag + 1 fra bedriftsidretten, samt 1 gjest ikke 
stemmeberettiget – totalt 21 stk., se vedlegg.

02. Innkalling , saksliste og forretningsorden.
Godkjent

03. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
Møteleder: Thor Helm Hansen
Sekretær: Sven-Øystein W. Ferstad
Undertegning av protokoll: Morten Thunberg – Nanset IF

Knut Duvholt – Larvik Turn 

04. Årsmelding 
Godkjent

05. Regnskap i revidert stand
Godkjent

06. Forslag til handlingsplan/arbeidsprogram for perioden
Godkjent med endring i pkt. 1, hvor det fremdeles skal fokuseres på å opprettholde 
målsettingen med driftstilskuddet til anleggsdrift fra kommunen til 85 %.



Idrettsrådet skal: (LIRs lover § 3)
1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
Herunder:

• Følge opp gode intensjoner fra politisk behandling i des. 2009, med en økning av 
driftstilskuddet en mill, hvor det ble gitt signalere om ytterligere ½ mill fra 2011. 
Oprettholde målsettingen om å justere driftstilskuddet til anleggsdrift fra 
kommunen til 85%, med en opptrapping de neste 4 årene, fram til 85 % er nådd.

• Vi har synliggjort behovet, men må fortsatt holde fokus, og prioritere å jobbe fram 
mot kommunevalget i 2011 ved å utfordre 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).

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.
• Felles støttefunksjoner i forhold til regnskapsføring og regnskapsprinsipper.
• Oppfordre til samstemmighet mht. prising av medlemskontingenter og treningsavgifter.
• 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 anleggs investeringer, 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. Kap 9-11)
• 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.



• Vi har startet samhandlings-prosesser i form av et anleggutvalg, og ønsker å 
iverksette tiltak som kan bidra til kostnadseffektiv drift av anleggene. Vi er enig i 
at det må fortsatt rettes fokus mot:
o Samarbeid mellom klubbene og klubbene og kommunen vedr. 

innkjøp/drifting/maskinpark m.m.
o Samarbeid og utnytting av kompetansen på det sportslige plan mellom 

klubbene.
o Anlegg bør prioriteres hvor det er høy bruksfrekvens.
o 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.

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 komitèen 
for Oppvekst og kultur (OKK), 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 innspil 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 folkehelseprosjektene som f.eks. ”Ta i mot” og ” Høy aktivitet i 

offentlige rom”
• Samle Idretts-Larvik i fellesforståelse av barneidrettsbestemmelsene, og påvirke til ekstra 

støtte til lag som gjennomfører dette (via LAM).
• Samarbeide med Kulturrådet (ref. avtale).



• 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

Forsette 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”

7. Innkomne forslag
4 innkomne forslag fremmet av styret: 

A. Kontingent:
Styret ber om at årsmøte vurderer å fastsettes en kontingent for idrettslagene, utifra 
medlemstall og/eller anlegg. (LIR § 4 ) .
Forslag til vedtak:
Styret foreslår å fastsette en samlet kontingent fra idrettslagene på kr. 50.000,-.
Fordelingen foreslås utifra antall medlemmer pr. klubb, ved å benytte en trinnvis 
opptrapping som skissert i vedlegg . Videre foreslår vi at beløpet, om mulig, trekkes 
direkte av tilskuddet fra kommunen, for å unngå ekstra administrasjon. Dersom 
årsmøte støtter dette forslaget, velges budsjettforslag B  .  

Forslaget enstemmig godkjent.

B. Ungdomsrepresentant fra klubbene:
Styret foreslår at det bør velges inn en ungdomsrepresentant (med vara) fra klubbene – 
istedenfor representant fra ungdomsrådet (UR). Styret begrunner dette med at det er stort 
frafall fra UR-medlemmer på våre møter, og ungdommer med tilhørighet innenfor idretten vil 
kunne være mer motivert i forhold til et slikt styreverv. Dette vil da tre i kraft fra 2011.

Forslaget godkjent. Ungdom = 15 – 25 år. 12 stemmer for ( 8 stk. ønsket 15-20 år)

C. Lokale aktivitetsmidler (LAM):
Styret ber årsmøte godkjenne andre måter å fordele den frie delen av LAM midlene 
på. En del av potten kan øremerkes til gode prosjekter innenfor barneidrett, 
integrering/inkludering og folkehelse, som idrettslagene kan søkes på i god tid før 
LAM midlene fordeles. Fortrinnsvis i tråd med KUDs retningslinjer og NIFs 
anbefalinger for fordeling av LAM. Styret ber årsmøte gi styret fullmakt til utarbeide 
et sett kriterier, søknadsskjema og sette søknadsfrist, dersom forslaget får årsmøtets 
godkjenning. Dette vil da tre i kraft fra 2011.

Forslaget ikke godkjent

D. Ny pris:
Styret foreslår å etablere en ny pris i tillegg til ungdomsprisen, årets ildsjel. Vi vil søke det 
lokale næringslivet om bidrag til en slik pris. Styret ber årsmøte gi styret fullmakt til utarbeide 
et sett kriterier, søknadsskjema og sette søknadsfrist, dersom forslaget får årsmøtets 
godkjenning. Dette vil da tre i kraft fra 2011.

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Bilag_Budsjett_2010_A_og_B.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Forslag_1_%C3%85rsm%C3%B8te_Vedlegg_2_Kontingent.pdf
mailto:klubbsupport@idrettsforbundet.no


Forslaget enstemmig godkjent

08. Forslag til budsjett 
Budsjett forslag B godkjent, med en økning på 5.000,- på posten for kommunalt  
tilskudd, se endelig budsjett vedlegg 2.

09. Valg
Valgkomiteens forslag til kandidater ble fremlagt og godkjent:

Leder: Ann-Kristin Aanstad, Gjenvalg (1 år) Larvik Padleklubb
Nestleder: Steinar Dalen, (2 år) Nesjar IF
Kasserer: Nils Morten Halvorsen, Ikke på valg Tjølling IF
Styremed./sekr.: Sven-Øystein Ferstad, Ikke på valg Nanset IF
Styremedl.: Marthe Gro Aarseth, Gjenvalg (2 år) Larvik Turn IF
Styremedl.: Rune Baklie, Ikke på valg Larvik Golfklubb
Repr./BIR: Hanne Jaerson, Bedriftsidr.
Repr./UR Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Ungdomsrådet:
Varamedl: Glenn Gustavsen, (2 år) Kvelde IL
Varamedl: Øivind Sørum, (2 år) SpKl Stag
Revisor:  Else Marie Smith, Larvik Turn IF
Revisor: Merete Hem, Gjenvalg Nesjar IF  

Leder valgt til idrettsrådets representant til idrettskretstinget.

Repr. Bedr.idr., oppnevnes av Bedr.Idr.
Repr. Ung.rådet, oppnevnes av Ung.rådet, 2 representanter.

Valgkomiteen har bestått av:
Morten Tunberg (Nanset),Øistein Lindhjem (Kvelde IL),Kaare Sørensen (Nesjar)
Knut Gjertsen (Halsen (IF)

Ny Valgkomitee:
Oppnevnes av følgende klubber:
Larvik Håndballklubb, IF Fram, Kvelde Vannski og Stag. 
Komiteen konstituerer seg selv i henhold til bestemmelsene i NIFs lov § 2-4.



10. Avslutning
Ungdommens idrettspris 2009 ble tildelt Tobias Hvaara for stor innsats innen 
vannskisporten. Da Tobias var på treningsleir i Texas, tok hans far, Tom Hvaara imot 
prisen.

Ann- Kristin Aanstad takket dirigent og valgkomiteen for god innsats.
Hun takket samtidig for tilliten med gjenvalg som leder.

Orienteringssaker
Det ble orientert om følgende saker:

Thor Helm Hansen fra Vestfold Idrettskrets orienterte om idrettspolitiske dokumenter. 
Retningslinjer vedr. evt. momsfritak på anlegg og drift lar vente på seg, men ordningen 
tredde i kraft 1 januar 2010.
Det er viktig å kontakte Idrettskretsen ved forandring ved forandringer klubbenes lovverk.
Kompetanseløft for idrettslag og idrettskrets er viktige områder å satse på. 

Tom Hvaara orienterte om planene til vannskianlegget ved Brunla skogen.

Larvik, den

Morten Thunberg, Nanset IF Knut Duvholt, Larvik Turn

Protokollførere



VEDLEGG 1, Deltakerliste 24. mars 2010 - Larvik IR Årsmøte

NR Navn Klubb
1 Ann-Kristin Aanstad LIR/Larvik Paddleklubb
2 Marthe Gro Aarseth LIR/LT
3 Nils Morten Halvorsen LIR/Tjølling IF
4 Sven-Øystein W. Ferstad LIR/Nanset IF
5 Hanne Jaerson LIR/Bedriftsidretten
6 Rune Baklie LIR/Larvik Golfklubb
7 Bjørn Omholt Larvik Bueskyttere
8 Øistein Lindhjem Kvelde IL
9 Petter Evensen Larvik Basket klubb
10 Elise Johnsen LHK
11 Kjell Andersen Halsen IF
12 Tom Hvaara Kvelde Vannskiklubb
13 Kjell Jacobsen IF Fram 
14 Finn Simonsen IF Fram
15 Knut A. Olsen IF Fram
16 Morten Thunberg Nanset IF
17 Knut Duvholt LT
18 Else Marie Smith LT
19 Vigdis Haugvadstad Larvik Seilforening
20 Jens Rolf Bugge Brunlanes IL
21 Thor Helm Hansen VIK/Gjest



VEDLEGG 2 (BUDSJETT FORSLAG B) Godkjent på årsmøte 24. mars 2010
 Larvik Idrettsråd Regnskap Budsjett
  Siste år Søknadsår

Post nr. Tekst 2009 2010
Inntekter  

30 Medlemsinntekter  -50000
31 Tillskudd fra idrettsorganisasjoner -17050 -12000
32 Offentlige/kommunalt tilskudd -143800 -135000
33 Stevne- og aktivitetsinntekter   
34 Leieinntekter   
35 Salgsinntekter   
36 Inntektsbringende tiltak   
37 Reklame, annonse, sponsor etc.   

38/39 Andre inntekter  -25000
 Sum driftsinntekter -160850 -222000
  
Utgifter  

4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER  
40 Deltagelse i andres stevner   
41 Egne stevner og arrangementer   
42 Trening og instruksjon   
42 Leie av hall   
43 Utdanning (ekstra midler fra LK)  14000

44-49 Andre tiltak   
 0 14000

5 ADMINISTRASJON/ MØTER ETC.  
50 Personalutgifter   

51/52 Møte-og admin. utgifter  20000
53-59 Andre adm. utgifter  150000

 0 170000
6 ANLEGG/ MASKINER   

60-64 Investering i anlegg og maskiner   
65-69 Drift av anlegg og maskiner 172029,40 3000

 Avskrivning/avdrag/Investeringer   
 172029,40 3000

7 KONTINGENTER/ AVGIFTER   
72 Kontigenter til krets/forbund   

73/74 Andre overføringer 13113,74 10000
75 Salgsutgifter   
76 Utgifter til inntektsbringende tiltak   

77-79 Andre utgifter  25000
 13113,74 35000
 Sum driftsutgifter 185143,14 222000
Finansposter  

8 FINANS- / EKSTRAORDINÆRE   
80/84 Finans-/ekstraordinære inntekter -1719,36 -750
81/87 Finans-/ekstraordinære utgifter   

 Sum finans-/ekstraordinære poster -1719,36 -750
ÅRSOVERSKUDD/ UNDERSKUDD -22573,78 750


