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1 2018: Larvik Idrettsråd informerer og minner om viktige saker 

 

Hei idrettsvenner 

Årsmøte i Larvik idrettsråd avholdes 23. april 

Valgkomiteen for Larvik Idrettsråd 2017-18, ber om forslag til kandidater til alle 
verv som er på valg for neste periode.  

Viser til brev fra valgkomiteen.  

Larvik kommune inviterer til godt tapas-måltid og hyggelig sosialt samvær etter 
årsmøte, og vi håper på godt oppmøte fra idrettslagene. Hold av kvelden  

 

UNGDOMMENS IDRETTSPRIS 

Benytt anledningen til å vise at dere setter pris på de fine ungdommene våre! 

Kandidatene behøver ikke å ha gjort seg spesielt godt bemerket som utøver 

innen sin idrett. Det kan være en utøver/utøvere som gjør en innsats med å 

hjelpe andre som trener, dommer, leder etc. 

 

Denne prisen ble etablert i 2006, og deles ut årlig i forbindelse med Idrettsrådets 

årsmøte. 

 

Se eget dokument for statuetter og søknadsskjema. Frist for innspill er 3. april 

2018 

 

ILDSJELPRISEN 

Med denne prisen ønsker vi å hedre en person som gjennom en årrekke har gjort 

en stor innsats for idretten. Prisen er en flott anledning for hele Idretts-Larvik å 

vise sin takknemlighet til alle ildsjeler og frivillige i våre idrettslag. 

 

Denne prisen ble etablert i 2011, og deles ut årlig i forbindelse med Idrettsrådets 

årsmøtet. 

Se eget dokument for statuetter og søknadsskjema. Frist for innspill er 3. april 

2018 

 

ARRANGEMENTER 2018 

Fint om dere kan legge inn aktuelle arrangementer og datoer i dette skjemaet. 

Anbefaler en titt på Larvik kommunes nettside Arrangementsveileder 

http://larvikir.no/filer/BREV-UT/Brev-fra-Valgkomiteen-2017-18.docx
https://larvikir.klubb.nif.no/Documents/S%C3%B8knadsskjema-Ungdommens_idrettspris-2016.docx?Web=1
https://larvikir.klubb.nif.no/Documents/Statutter%20og%20S%C3%B8knadsskjema%20Ildsjelpris%202017.docx?Web=1
https://goo.gl/forms/x42px7Nxo8dZdB7H3
https://www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/arrangementer/arrangementsveileder/


 

FRISTER 

SØK OM MIDLER FRA LARVIKBANKENS GAVEFOND! Frist 16.2.2018 

 

KOMMUNALT TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 2018 

Lokale idrettslag kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2018.  

Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema 

Retningslinjer for tilskudd for idrett- og friluftslivforeninger 

Søknadsfrist: 15. mars. 
 
Selv om dere ikke har avholdt årsmøter ennå, er det viktig at dere søker innen 

fristen. Protokoll fra årsmøte, årsberetning og regnskap kan ettersendes. 
 

 

Her finner dere en oversikt over viktige datoer i 2018 
 

 

Skatt for idrettslag 2018, oppdaterte satser. 
 

Disse støtteordningene må ditt idrettslag ikke gå glipp av i 
2018 

Viktig informasjon til idrettslag om behandling av 
personopplysninger og informasjonssikkerhet. Nye 
bestemmelser trer i kraft 25. mai 

 

Sportslig hilsen 
Larvik idrettsråd 

https://drive.google.com/file/d/1t2fbDNSot8d9azovx1Tfqa89oTnbxqFp/view
https://www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd/tilskuddsmidler-til-idretts-og-friluftslivsforeninger/
https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0101/
https://skjema.larvik.kommune.no/handlers/fh.ashx?mid1=2313&filid=1769#_blank
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/%C3%85rsjul_Larvik_idrettsr%C3%A5d_2018_flere_faner.xlsx
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/Skatt_for_idrettslag_2018.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/disse-stotteordningene-ma-ikke-ditt-idrettslag-ga-glipp-av-i-2018/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/disse-stotteordningene-ma-ikke-ditt-idrettslag-ga-glipp-av-i-2018/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-idrettslaget-om-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet.-nye-bestemmelser-trer-i-kraft-25.-mai-i-norge/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-idrettslaget-om-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet.-nye-bestemmelser-trer-i-kraft-25.-mai-i-norge/
http://larvikir.no/

