
 

 

Protokoll styremøte LIR nr. 1 – 2015/2016 

7. mai 2015 på Nanset IF, 18:00 - 21:00 
 
 
 

 

Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Nils Morten Halvorsen  

Bjørn Omholt  

Einar Knutsen  

Øistein Lindhjem  

Geir Anton Haga  

 

Frafall: 

Anita Simensen Holthe 
Jan Ivar Ibsen 
Grete Larsen Telle 

 

Saker 

Sak 1/2015-16 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
Vedtak: Godkjent OK. 3 saker til eventuelt. 

Sak 2/2015-16 Økonom. 
Saldo pr. 7. mai kr. 302 819 
 
Tilskudd -Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottok 584 søknader pålydende 200 189 125 kroner. 
Bufdir fordelte 134 000 000, hvorav Larvik idrettsråds søknad om tilskudd ferietiltak «Aktiv Larvik" er 
innvilget med kr. 75 000. Pengene overføres i løpet av mai. 
 

Sak 3/2015-16 Protokoll Årsmøte 
Vedtak: Styret tok protokollen fra Årsmøte Larvik Idrettsråd 23. mars til orientering. 
Ann-Kristin sørger for rapportering og oppdatering av styremedlemmer i enhetsregisteret. 

 
Sak 4/2015-16 Arrangementer 2015: nye aktiviteter legges inn underveis. 

Ann-Kristin deltok på Minta-møte 7. mai (se vedlagt referat). I denne forbindelse ble det også påpekt 
en forskjellsbehandling av kommunens innsats for kultur arrangementer vs idrettsarrangementer.  
(Larvik Anno 1700) Ann-Kristin sender oversikt over Arrangementer 2015til Minta-gruppa, skolene, 
Visit Larvik, ØP og idrettslagene. 

 
Sak 4/2015-16 PW-CUP: klage til NHF region sør 

LIR v/Ann-Kristin deltok i et møte den 25. mars i anledning PW Cup sin framtid. Larvik Turn Håndball og 
Peter Wessel Cup inviterte idrettsrådet og alle samarbeidsklubber til dette møte. Bakgrunnen for møte 
var NHF Region Sør sitt innspill om at det i framtiden måtte arrangeres PW Cup utenom 
kampsesongen. LIR sendte et brev 10. april, og forespurte NHF Region Sør om å vurdere innstillingen 
på nytt, samt at PW-CUP skulle få faste datoer for de neste årene. Saken er spilt inn til Norges 
Håndballforbund. Kopi av brev følger saken.  

  

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/PROTOKOLL_%C3%85RSM%C3%98TE_LIR_23032015-signert.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Idrettsarrangementer_i_Larvik__fra_mai_2015.xlsx
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Idrettsarrangementer_i_Larvik__fra_mai_2015.xlsx


 
Sak 5/2015-16 Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner 2015 fra Larvik kommune (Høring) 

Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner fordeles ut i fra en totalsum på kr 9,6 millioner, som er det 
samme som i 2014. LIR v/Ann-Kristin har deltatt i fordelings møte med Kjetil og Sylvi i Larvik kommune. 
Forslag til fordeling ble mottatt pr. e-post 30. april, og Larvik kommune ønsker idrettsrådets uttalelse i 
saken. 
 
Vedtak: 
Styret ser behov for en gjennomgang av prinsippene for tilskudd: fordelingen av anleggsmidler 
generelt og hodestøtten spesielt. LIR mener at det er behov for en endring av grunnlaget 
Styret foreslår å benytte aktivitetstallene fra idrettsregistreringen pr. 31.12.2014 som grunnlag for 
tildeling av aktivitetsstøtte/hodestøtte. Vi mener at dette gir et bedre beregningsgrunnlag.  
Tallene for aktive funksjonshemmede (i alle aldre) og tallene for allidretten legges til 
beregningsgrunnlaget. Ann-Kristin lager et nytt forslag til fordeling og informerer kommunen. 
 

Sak 6/2015-16 Lokale aktivitetsmidler (LAM) fordeling 2015: Gjennomgang av prinsipper for utdeling. 
Regjeringen vedtok hovedfordelingen 2015 til idrettsformål, den 24. april. Norsk Tipping har levert et 
solid resultat for 2014, med et overskudd på 4,2 mrd. I år går 64 prosent av spilleoverskuddet fra 
Norsk Tipping til idrettsformål, dvs. 2,2 mrd. Beløpet er 403 millioner kroner høyere enn i 2014.  
Ref. Statsbudsjettet 2015 - Opptrapping av tippenøkkelen fullføres til 64 % 
LAM: 
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 294 mill., en 
økning på 85 millioner kroner fra 2014. For idrettslagene i Larvik betyr det en gjennomsnittlig økning 
på ca. 40 %. 
 
Vedtak:  
Styret foreslår å benytte aktivitetstallene fra idrettsregistreringen pr. 31.12.2014 som grunnlag for 
tildeling av aktivitetsstøtte/hodestøtte. Ann-Kristin setter opp forslag til tildeling som viser ny og 
gammel modell for tildeling. P.t. kjenner vi ikke det eksakte beløpet for Lokale aktivitetsmidler. 

 
Sak 7/2015-16 Status nettsider 

Hjemmesideløsningen KlubbenOnline avvikles sommeren 2015. På idrettsrådskonferansen i 
Trondheim 17.-18. april, var det bare 2 av 70 idrettsråd som kjente til dette. Andre aktører på 
markedet har sendt tilbud til idretten, som IdrettenOnline og Visma (som har kjøpt opp Mamut). 
Larvik idrettsråd har KlubbenOnline X-versjon (utvidet lagring). 
Vi har budsjetter med 10.000,- til nye nettsider. Ann-Kristin har vært i dialog med Vestfold idrettskrets 
(VIK) vedr. mulighet for å ta del i idrettens sentrale nettside løsning (Idrettskontor/Forbundets portal), 
men en egen «landingside» der. Andre muligheter er å satse på et gratisprodukt (Weebly eller annet). 
Siden NIF er endret plattform to ganger siden de benyttet KlubbenOnline-plattformen, er det kanskje 
lurt å være «herre i eget hus». I nyhetsbrevet fra VIK for mai, fikk vi følgende beskjed: «Hvis ditt 
idrettslag eller idrettsråd ikke har valgt ny nettsideløsning og medlemsregister m.m., kan dere ha 
tålmodighet litt til. Vestfold idrettskrets er med og jobber fram en oppdatert og tydelig oversikt over 
alternativer. I løpet av mai skal den være klar.» 
 
Vedtak: Ann-Kristin følger opp saken. 

  

http://www.idrett.no/nyheter/Sider/test.aspx


 
Sak 8/2015-16 Møteplan 2015 

 
Styremøter kl. 18-21 på følgende datoer (torsdager) 
1 7.5.2015  Sted: Nanset IF 
2 11.6.2015 Sted: Halsen m/befaring info om nye anleggsplaner 
3 13.8.2015  Sted: Kvelde 
4 3.9.2015 Sted: Larvik Turn 
5 8.10.2015 Sted: Stag 
6 5.11.2015 Sted: Tjølling 
 
 11.12.2015 Styremøte med julebord (fredag) 
 
7 14.1.2016 Sted: Nesjar 
8 11.2.2016 Sted: Fram 
9 3.3.2016 Sted: Larvik Golfklubb (Årsmøtesaker) 
 11.3.2016 Årsmøte: Grand? (Frist innkalling 5. februar) 

 

 Anleggsutvalget:  Ann-Kristin setter opp datoer. 

 Klubbmøter:  Ann-Kristin setter opp forslag til datoer og tema. 

 Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september. 

 Politiske møter: Se: Møteplaner og medlemmer 
 
Sak 9/2015-16 Idrettslagsbrosjyre på 9 språk: «Bli med» 

Norges idrettsforbund, i samarbeid med Kulturdepartementet, har utarbeidet idrettslagsbrosjyren «Bli 
med» på ni ulike språk. Brosjyren som kan tilpasses hvert enkelt idrettslag, blir et relevant og svært 
viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid 
 
Ann-Kristin har sendt info om brosjyren til flere etater i Larvik kommune, og vært i møte med Kjetil, 
idrettssjefen og Inger Hjortland (Norsk-skolen). 
 
Les mer om idrettslagsbrosjyren «Bli med» her. 
Leveres på følgende språk: arabisk, farsi, pashto, somali, urdu, tyrkisk, polsk, engelsk og norsk. 
I tillegg er det et ønske fra Bjørg H. Graven (NAV Intro) om: tigrinja(Eritrea) og kurdisk. 
Ann-Kristin har forespurt Inger Hjortland om event. flere oversettelser er ønskelig. Kommunen ønsker 
et samarbeid med idrettsrådet, ift. å innhente informasjon om kontaktpersoner i aktuelle idrettslag.  
 

Sak 10/2015-16 Eventuelt 

 Mosjonskalender:  
Sandefjord kommune har en fin mosjonskalender som vi bør vurdere å få til her i Larvik også 

 FDV-plan og HMS-system for idrettslag:  
Det er behov for en enkelt løsning for idrettslagene som drifter tunge anlegg, slik at dokumentasjon i 
forhold til FDV-tegninger, Brann- og El-tilsyn (Periodiske kontroller), HMS-håndbok, 
avviksrapportering, arkivering og distribuering av rapporter kan gjøres tilgjengelig på en dekkende 
plattform. Ann-Kristin sjekker status med Tjølling, Halsen, Fram, Nesjar, Hvarnes og Larvik Turn, og tar 
en møte med John Nilsen som er ansvarlig for FVD-programmet Plania i kommunen. 

 Politisk arbeid fram mot valget:  
o Sette i gang med valgkamp arbeidet og anleggsforum.  
o Aktivitetsbyen Larvik, styrke idrettsbudsjettet (administrativt) 

 
  

https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=utvalg&
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Idrettslagsbrosjye-p%C3%A5-ni-sprak-.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Idrettslagsbrosjye-p%C3%A5-ni-sprak-.aspx
http://www.idrett.no/tema/inkludering/Sider/Bli-med---idrettslagsbrosjyre-p%C3%A5-9-spr%C3%A5k.aspx


 

ORIENTERINGSSAKER: 
 

O-sak 1 Behov for oppklaring ift. regnskap- og rapportering 
Etter noen runder med flere idrettslag (Larvik Turn, Tjølling, Nanset) ser vi behov for å informere om: 

o Grense for avgiftsfritak for arbeidsgiveravgift i fleridrettslag, og håndtering av gruppestyrer. 
 Unntak fra skatteplikt for økonomisk virksomhet – 70 000/140 000 kroners grensen 

o Rapportering i Altinn ift. A-meldingen 

o Grense for honorar: Det er ingen fastsatt grense for antall foreninger og lag der du kan tjene 
opptil fribeløpet som lønnsinntekt skattefritt. 

 

O-sak 2 Idrettstinget 2015 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), avholder ting i Trondheim på Scandic 
Nidelven hotell fra 5.-7. juni 2015. 
Se Tingpapirer  

 Saksliste ISF-Tinget 2015 

 Vedlegg 1: IPD og langtidsbudsjett, spesielle saker som angår iR: 
Idrettspolitiske føringer 
c) Idrettskretsene og idrettsrådene må arbeide med å finne løsninger for barn og unge som har 
begrensede økonomiske ressurser. 
Kompetanse 
e) Idrettskretsene må systematisk skolere idrettsrådene i godt organisasjonsarbeid, samt strategisk 
arbeid for å sikre lokalidretten gode rammevilkår i kommunene. 
Idrettsanlegg 
g) Utviklingen av interkommunale anlegg stimuleres gjennom etablering av fylkeskommunen som en 
part i et slikt anleggssamarbeid med en vertskommune. 
i) Idrettsrådene må inngå avtaler med sin kommune som sikrer at offentlig eide anlegg og 
gymnastikksaler er tilgjengelig for den aktive idretten på helårsbasis. 

 
Samfunnsbidrag  
Nasjonalt bidrag  
Norsk idrett har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. Det 
aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene, er idrettens viktigste bidrag til 
folkehelsen. Norsk idrett har kompetanse innenfor mange områder, og har mulighet til å være en lokal 
partner med mange organisasjoner, blant annet skolen, arbeidslivet og friluftslivet.  Idretten vil 
prioritere å følge opp at følgende skjer:  
 

a) Skoleeierne bør sørge for at alle elever får en time fysisk aktivitet om dagen, tilrettelagt eller 
ledet av kompetent personell.  

b) Det offentlige må ta ansvar for at alle barn kan svømme før de er 10 år.  
c) Idretten vil være del av en bred samfunnsallianse som motarbeider mobbing, og som 

praktiserer nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, 
seksuell orientering og funksjonsevne.  

d) Norsk idrett må oppnå aksept for sin kompetanse og potensial som tilrettelegger av fysisk 
aktivitet for helse og trivsel. Det innebærer offentlig finansiering av idrettens folkehelsetiltak 
nasjonalt, regionalt og lokalt. 

 

 Vedlegg 2: Forslag til endringer 
Se vedlagte 5 saker som er relevante for idrettsråd/idrettslag. 
(Forslag 3, 21, 69, 70 og 71) 
 
Tar med en passende kommentar fra «en møtedeltager» 7. mai, vedr. idrettsstyrets innstilling til 
forslag 69: «Et klassisk eksempel på en elegant ansvarsfraskrivelse» 

  

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/?chapter=3850#kapitteltekst
http://www.idrett.no/omnif/Sider/Idrettstinget-2015.aspx
http://www.idrett.no/omnif/Documents/Tingpapirer%202015/15_15_ISF-tinget_Sakliste.pdf
http://www.idrett.no/omnif/Documents/Tingpapirer%202015/15_15_Vedlegg%201_IPD%20og%20Langtidsbudsjett.pdf
http://www.idrett.no/omnif/Documents/Tingpapirer%202015/15_15_Vedlegg%202_Forslag%20til%20endringer.pdf


 

O-sak 3 Fysisk aktivitet i skolen 
I kommunestyret 6. mai, KST Sak 064/15, ble interpellasjonen om 60 minutter fysisk aktivitet i skolen 
vedtatt. Se: Interpellasjon – Fysisk aktivitet i skolen. 
 
Hva med skolenes bruk av idrettslagenes anlegg i denne forbindelse? 
Ref. erfaringer fra Kvelde IF og Halsen IF, Idrettsbarnehagen  

 
Viser også til styremøte 8 sak 60/2014-15:  
Aktiv inspirasjon – Strategi for idrettens rolle for et mer aktivt samfunn, og vedlagte presentasjon om 
Aktivitetsbyen Larvik som ble vist IKK-komiteen 11. mars. (Nils Morten) 

 

O-sak 4 Kommuneplanens arealdel 
Høringsperioden for kommuneplanens arealdel ble avsluttet i februar 2015. Det har kommet inn 

mange høringsuttalelser, disse kan leses i plandialogen. 

Administrasjonen jobber nå videre mot politisk behandling i september 2015. Rådmannens innstilling 

vil være klar i slutten av august. 

Nanset IF ønsker dialog med gruppelederne i forbindelse innspill B2-L Vestre Fagerli. 
Viser til styremøte 8 sak Sak 53/2014-15, og Larvik idrettsråds høringsuttalelse til arealplanene. 

 

O-sak 5 Henvendelse fra klubbene 
o Larvik Bordtennisklubb: Trenger alternativer til arealer, da Hedrum ungdomsskole skal 

pusses opp fra 15. mai. Uvisst om gymsalen er klar til skolestart i august. 
o Fram: Ønsker dialog med kommunen og idrettsrådet vedr. arealplanene 
o Larvik Modellflyklubb: Årsmøtevedtak om å melde seg ut av Modellflyseksjonen i Norges 

Luftsportsforbund (NLF) må trekkes tilbake, om de ønsker å beholde medlemskapet i NIF 
gjennom NLF.  

o Sporty IF vedr. prosedyre for spillemiddelsøknad 
 

MØTEVIRKSOMHET 
 
Larvik kommune  Mandagsmøter +  
   25. 3.2015:  Møte med kommunen vedr. idrettslagsbrosjyren «Bli med». 
   25. 3.2015:  Møte med Larvik Turn Håndball vedr. PW-Cups framtid. 
   25. 3.2015:  Møte med Larvik Turn Håndball vedr. PW-Cups framtid. 
   28. 3.2015:  Møte med masterstudent fra BØ, vedr. idrettens verdiskapning. 
   30. 3.2015:  Møte Nanset Ski ang. nye planer (E18). 
   17.-19.4.2015 Nasjonal idrettsrådskonferanse, Stjørdal, Ann-Kristin deltok. 
   7.5.2015:  Minta møte 
   5.5.2015: Møte Vik ang. nettside, IT etc 
  
Årsmøter:  Ann-Kristin deltok på årsmøtene til: Larvik Svømmeklubb 26. mars og IF Fram 9. april. 
 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015031925&dokid=985893&versjon=2&variant=P&
http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/IDRETT%20-%20664668%20-%20Aktiv%20inspirasjon%20-%20strategi%20for%20idrettens%20rolle%20for%20et%20mer%20aktivt%20samfunn.pdf
http://tema.webatlas.no/larvik/planinnsyn?planid=201311
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/H%C3%B8ring_Arealplan_2015-2027.pdf

