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Kjære idre svenner.
Larvik idre sråd har sendt ut et spørreskjema l de poli ske par ene, og inviterer l idre spoli sk deba .
Tid: 13. august kl. 18-20
Sted: Lovisenlund, klubbhy a l Larvik Turn & IF.
«Idre sarenaen vil all d være en god møtearena for samhold og dialog, og stø er opp om demokra et gjennom
sin organisering.
Idre en i Larvik har 13922 medlemmer, hvorav 13016 ak ve fordelt på 58 idre slag. Det er 17 ﬂeridre slag, dvs.
at de driver med mer enn en ak vitet. Totalt lbys det ak viteter innenfor 40 særidre er. De store
ﬂeridre slagene i Larvik eier og driver i all hovedsak idre sanleggene sine selv.
Samfunnsverdien av frivilligheten er her beregnet l nærmere 100 millioner. Reelt bidrar kommunen med 11-13
% i . idre ens verdiskapning
Idre srådet i Larvik representerer direkte 13922 organiserte utøvere i kommunen. I llegg l disse blir vi indirekte
representant for de foresa e l alle utøvere som ikke er myndige. De e betyr at vi skal ivareta interessene l over
25 000 av kommunens innbyggere som kan berøres av vedtak som gjøres i forbindelse med kommunebudsje et.
Hvordan idre en behandles i denne sammenheng vil også få innvirkning på par preferansen l svært mange
personer i kommunevalget. Di svar på vegne av di par er derfor svært vik g for oss!»
Kopi av spørsmålene følger vedlagt, l orientering.
Hvor mange kommer fra ditt idrettslag? Påmelding til ann.kristin.aanstad@gmail.com innen 11. august.
Fortsatt fin sommer!
Sportslig hilsen
Larvik idrettsråd
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