ÅRSMELDING FOR
LØRENSKOG IDRETTSRÅD
I PERIODEN MARS 2010 – MARS 2011.
Idrettens rolle i samfunnet
Idretten spiller en svært viktig rolle i dagens samfunn. Det er mange tegn og signaler som viser at inaktivitet, særlig blant yngre mennesker, kan gi store helsemessige utfordringer i samfunnet. Idrettsrådets rolle er
å sørge for at kommunen legger forholdene best mulig til rette for at vi skal få mennesker til å delta både i
den organiserte og den ikke organiserte idretten.

Pappa og mamma er alltid på din side, og heier på deg.
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LØRENSKOG IDRETTSRÅDS VIKTIGSTE OPPGAVER FRAM TIL
KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG I 2011
Idrettens rolle i samfunnet
Idretten spiller en svært viktig rolle i dagens samfunn. Det er mange tegn og signaler som viser at
inaktivitet, særlig blant yngre mennesker, kan gi store helsemessige utfordringer i samfunnet. Idrettsrådets rolle er å sørge for at kommunen legger forholdene best mulig til rette for at vi skal få
mennesker til å delta både i den organiserte og den ikke organiserte idretten.
Lørenskog Idrettsråd har i denne forbindelse valgt å henvende oss til samtlige politiske partier i
kommunen hvor vi har presentert våre fanesaker og bedt de politiske partier ta kontakt med oss slik
at vi kan bidra til at de også får inn noen idrettslige fanesaker i sine partipolitiske programmer fram
til valget i 2011. Idrettsrådet har tatt disse punktene inn i sin handlingsplan for 2011:


Gratisprinsippet må opprettholdes. For Lørenskog Idrettsråd er dette det viktigste å videreføre i
kommunen den kommende periode.



Lørenskogmodellen må videreføres og videreutvikles. Vi ønsker barn og unge et godt tilbud innenfor idrett og helse og et godt oppvekstmiljø med trygge verdier. Lørenskogmodellen er et
meget godt incitament for å få dette til. Lørenskog Idrettsråd har sikret kommunen store overføringer fra NIF og modellen har også bidratt til at Lørenskog kommune i 2009 fikk prisen for å
være den kommunen i Norge med best oppvekstvilkår for barn og unge.



Lørenskog idrettsråd er opptatt av å sikre at alle får et tilbud om å delta i idretten. Dette betyr at
idretten og politikerne må tenke på integrering og inkludering av minoritetsgrupper og funksjonshemmede i idretten. Dette krever ressurser og vi må være sikre på at man i Lørenskog
kommune bidrar til å sikre idretten de nødvendige ressurser til dette.



Det er avgjørende at kommunen sikrer nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i
kommunen for å kunne gi barn og unge et godt og bredt idrettslig tilbud.



Samarbeidet med Lørenskog kommunes politiske og administrative ledelse. Samarbeid er en
avgjørende faktor for at idrettsrådet og idretten i kommunen skal fungere optimalt. Lørenskog
Idrettsråd ønsker derfor å videreutvikle samarbeidet med kommunens administrative og
politiske ledelse .
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1.

ORGANISASJON

a.

Styresammensetning:
Leder:
Nestleder/Kompetanseutvikling:
Økonomi:
Integrering:
Politisk rådgiver:
Lagene:
Anlegg-treningstider:

Dag Hogstad - Fjellhammer IL
Vidar Bøe - Østmarka IL
Per Stedje - Østmarka O- klubb
Kirsti Gjerde - Lørenskog Håndballklubb
Sverre Olav Jenssen - Lørenskog idrettsforening
Jorun Dobloug - Fjellhammer IL
Svein Hagberg - Hammer turn
Rune Vollan - Lørenskog Skiklubb
Hanne Grimstad - Studio 1

Helseforebyggende:
b.

Valgkomité:

Tore Risberget - Fjellhammer IL
Sverre Olav Jenssen - LIR/Lørenskog IF

c.

Revisorer:

Jan Arnt Skjolde - Østmarka IL
Claes Unger - Østmarka O klubb

d.

Lagoversikt:

Det er registrert 54 klubber i Lørenskog, med totalt
11.397 medlemmer mot 11.596 i 2009.
Det er ikke registrert noen nye idrettslag/klubber i
2010.

Følgende lag er nedlagt i 2010:
 Lørenfrydingene
 Lørenskog Bowlingklubb og
 Lørenskog Squashklubb
Følgende nye klubber er etablert i 2010:
 Skårer Cykleklubb og
 Lørenskog Ishockey Elite
e.

Utmerkelser:

Martin Kopperud Hammer Turn ble tildelt ungdomsstipendet.
Nancy Gogstad Danseklubben Studio 1 ble tildelt hedersprisen.

2.

MØTER, SAKER OG REPRESENTASJON.

a.

Gjennomførte styremøter
Idrettsrådet har gjennomført følgende styremøter i perioden:
27. april 2010
26. mai 2010
22. juni 2010
24. august 2010
21. september 2010
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26. oktober 2010
3. desember 2010
18. januar 2011
15. februar 2011
15. mars2011
22. mars 2011 (formøte før årsmøte)
I tillegg har det vært gjennomført ekstraordinære styremøter via e-post/telefon på følgende
saker:
 Tildeling av ungdomsstipend 2010
 Tildeling av Hedersprisen 2010
b.
i.

Følgende saker er behandlet av styret i perioden
Konstituering av styret/fordeling av arbeidsoppgaver
Styret ble konstituert med leder, nestleder og styremedlemmer. Det konstitueres ikke varamedlemmer.
Arbeidsfordelingen i styret:
Dag Hogstad:
Vidar Bø:
Sverre Olav Jenssen:
Hanne Grimstad:
Jorun Dobloug:
Kirsti Gjerde:
Per Stedje:
Svein Hagberg:
Rune Vollan:

Leder
Nestleder - Kompetanse/utvikling/verdiseminar
Kontaktperson politisk arena i kommunen
Forebyggende helseprosjekter
Samarbeid med lag/klubber i kommunen
Integrering
Kasserer/regnskap
Anlegg/treningstider
Anlegg/treningstider

Styret vedtok å ikke ha noen dedikert sekretærfunksjon i og med at styremøtene stort sett
avholdes i lokalene til NRV/NRA IKS på Strømmen, noe som forenkler møtegjennomføring,
forberedelser etc. Leder har derfor innehatt sekretærfunksjonen i årsmøteperioden.
ii.

Saker som har blitt behandlet av idrettsrådet i perioden/Orienteringssaker
Styret har hatt følgende orienteringssaker:
 Orientering og gjennomgang av Basis Lovnorm for idrettsråd
 Heftet ”Når én pluss én blir mer enn to” – En veileder for samarbeid mellom kommune
og idrettsråd av KS og NIF.
 Driftstilskudd fra kommunen
 Møter med Lørenskog kommune - kulturtjenesten
 Verdiseminar 2011
 ”Tahir - lekene”
 Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede
 Møte med politikere/Kultur- og Idrettsutvalget
 Orientering om Lørenskog Hus
 Treningstider
 Lørenskogmodellen og gratisprinsippet (er også behandlet som egne saker)
 Søknad til NIF om støtte til ”Lørenskogmodellen”
 Orienteringer fra samlinger etc. hvor representanter fra LIR har vært representert
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iii.

Orientering og gjennomgang av samarbeidsavtalen med Lørenskog Kommune
Tildeling av LAM 2010 (se også egen sak)
Spørreundersøkelse om integrering av funksjonshemmede i idretten
Anleggskonferansen
Tildeling av 3.500.000,- fra Kulturdepartementet til bygging av ny turnhall i Lørenskog
Forberedelse til årsmøte 2011 (valgkomiteens arbeid)
Inkluderingsprosjektet i Lørenskog

Representasjon
Idrettsrådet var representert på Idrettspolitisk Konferanse Thon Arena Hotell Lillestrøm i regi
av Akershus Idrettskrets 12. oktober med følgende personer:
 Dag Hogstad
 Vidar Bø
 Sverre Olav Jenssen
Lørenskog idrettsråd var representert på idrettsrådsledersamling på Gardermoen i november
2010 med følgende deltakere:
 Dag Hogstad
 Rune Vollan
 Vidar Bø (Kretsstyret AIK og Lørenskog Idrettsråd)

iv.

Verdiseminar 2011
Lørenskog Idrettsråd vil også i 2011 gjennomføre sitt årlige verdiseminar. Idrettsrådet har i
2011 valgt å gjennomføre verdiseminaret i Lørenskog Hus. Lørenskog Hus åpner ikke før 30.
april, dvs. neste årsmøteperiode, og verdiseminaret gjennomføres derfor 3. mai 2011.
Prosjektgruppen for verdiseminaret har i 2010 - 2011 bestått av følgende personer fra styret:
 Vidar Bø
 Kirsti Gjerde
 Jorun Dobloug
 (Dag Hogstad)
Tema for verdiseminaret vil i 2011 være:
Hvordan presenteres idretten i media? Er det idrettsprestasjonene eller sensasjonene bak og
rundt som selger
Idrettsrådet ble etter søknad til kommunen tildelt kr 50.000,- for gjennomføring av Verdiseminaret.

v.

Høringsuttalelser
Idrettsrådet har avgitt høringsuttalelser på følgende saker i årsmøteperioden:



23. november 2010 Kommunedelplanen 2011-2014
1. november 2010 Akershus fylkeskommune om sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet i Akershus 2010-2013.
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vi.

Tilskudd til lokale lag og foreninger
Lørenskog Idrettsråd har totalt hatt kr 1.130.250,- til hovedfordeling til idrettslag i Lørenskog
Kommune i 2010. I tillegg kommer ca kr 3.300,- i renter. Dette er en nedgang på kr 188 000
eller ca 14,3 % fra 2009.
Lørenskog Idrettsråd delte ut midlene før avtalt frist og fikk også i 2009 tildelt kr 2.500,- fra
Akershus Idrettskrets for dette.

vii.

Samarbeid med Lørenskog Kommune
Samarbeidet med Lørenskog Kommune har vært tilfredsstillende i 2010. Styrets leder har
gjennomført møter med kommunen flere ganger i 2010 representert ved ordfører, rådmann
og kultursjef. Idrettsrådet har i perioden blitt innkalt til to samarbeidsmøter (23. september
2010 og 11. mars 2010). Hovedtema for møtet vil være prolongering/reforhandling av samarbeidsavtalen og videreutvikling av samarbeidet mellom kommune og idrettsråd.
Øvrige temaer for møtet:






Anleggsutvikling i Lørenskog herunder ny turnhall og driftsavtaler med kommunen.
Interkommunale samarbeid.
Folkehelse (ref høringsutkast).
Fordeling av treningstider.
Aktuelle saker fra idrettsrådet.

Samarbeidet med Kultur- og Idrettsutvalget har i 2010 vært preget av at de politiske partiene
i kommunen har vært i en forberedelsesfase mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011. LIR
har vært representert i programarbeidet til Lørenskog Arbeiderparti.
LIR sendte brev til alle de politiske partiene i kommunen og ba de ta kontakt med idrettsrådet slik at vi kunne komme med innspill til programarbeidet fram mot valget. Responsen har
så langt vært dårlig med unntak av invitasjonen fra Lørenskog Arbeiderparti.

viii.

Anleggssituasjonen i kommunen
Idrettsrådet har vært engasjert i prosjektet vedrørende ny turnhall ved Svein Hagberg, Rune
Vollan og Dag Hogstad.
Idrettsrådet ble også invitert av NRC Tigers til omvisning i lokalene til Tigers. Tigers har en leieavtale som koster ca 500.000,- pr år (+ kostnader til oppvarming). Tigers leier dette pr. i dag
og leiekontrakten utløper i 2012 i og med at området er regulert for boligbygging og eksisterende bygg vil bli revet. I ytterste konsekvens kan Tigers stå uten treningslokaler etter utløpet
av leiekontrakten. Tigers har også skrevet til kommunen om situasjonen, men det foreligger
ingen avklaring om anlegg for Tigers p.t.
Idrettsrådet har vært også vært involvert i fordeling av treningstider på vegne av idrettslagene i kommunen. Kapasiteten er fortsatt tilnærmelsesvis sprengt. Åpningen av Kjennhallen har
forbedret hallkapasiteten i kommunen betydelig og det samme vil byggingen av ny turnhall
gjøre.
Idrettsrådets involvering i Lørenskog Hus har vært begrenset, men idrettsrådet har hatt en
egen omvisning i Lørenskog Hus 3. mars 2011.
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ix.

Kulturtjenesten – driftstilskudd
Lørenskog Idrettsråd viser til brev fra kulturtjenesten som er sendt organisasjonene. Idrettsrådet mottok
kr. 30.000,- i tilskudd. Idrettsrådet har fortsatt ikke fått økt tilskudd på flere år, og har ved
gjentatte anledninger bedt om at beløpet må høynes.

x.

Tilskudd fra Kultur- og idrettsutvalget
Lørenskog Idrettsråd ble tildelt kr 20.000,-. Tilskuddet er tatt inn i driften av idrettsrådet og
er ikke øremerket noen spesielle aktivitet. Tilskuddet kom ikke til LIR før i januar 2011 og vil
derfor ikke fremkomme på regnskapet som legges fram for årsmøtet.

xi.

Rustjenesten – rusforebyggende tiltak
Idrettsrådet har som tidligere hatt stort fokus på rusforebyggende tiltak, og har mottatt
kr. 25.000,- fra rusmiddelkonsulenten. Idrettsrådet vedtok at PITSTOP prosjektet videreført
og innrettet mot åpen hall prosjektet (Kjennhallen skal holdes åpen på fredag ettermiddag
kveld for å gi tilbud til barn og unge som ikke faller inn under den organiserte idretten i
kommunen) skal tildeles midlene i 2009/2010.

xii.

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
Lørenskog Idrettsråd fikk tildelt kr 250.000,- i støtte til ”Lørenskogmodellen”.

3.

KLUBBENE OG ANDRE ORGANISASJONER:

a.

Kulturtjenesten - søknader
Idrettsrådet minner om søknadsfrister 2011 til drifttilskudd.Tidsfrist for søknader om driftstilskudd fra kommen er normalt 1.mai.
Treningstider hadde fristen 1.3.2011.

b.

Handlingsplan for styret
Idrettsrådets hovedoppgave er å ivareta idrettslagenes interesser. Møter med kommunale
politikere, gjensidig informasjonsflyt med lagene, et tett samarbeid med kommunale etater
og oppfølging av aktuelle idrettsprosjekter er en del av denne oppgave. Samarbeidsavtalen
er således et viktig dokument som styrker dette arbeid.
Valgkomiteen har også en viktig oppgave i å rekruttere tillitsvalgte som besitter ønsket kompetanse og erfaring.
Lørenskog Idrettsråd har i 2010 utarbeidet en handlingsplan for aktiviteten i 2011. Dokumentet framlegges for endelig godkjenning for årsmøtet i 2011.

c.

Kandidater til idrettsrådets verv
Idrettsrådet og valgkomiteen er opptatt av at idrettsrådet skal bemannes med gode kandidater. Oppgavene i idrettsrådet er mange og viktige, også med tanke på klubbutvikling og
klubbsamarbeid.

d.

Dokumentasjon
Idrettsrådet (og AIK) sender ut aktuell informasjon til lagene som har e-mail adresse. Dette
er stoff fra medlemsbladet Àjour, seminarer, idrettspolitiske dokumenter og handlingsplaner.
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Enkelte ganger ber vi om tilbakemeldinger om virksomheten, herunder vedrørende inkludering av funksjonshemmede i idretten i Lørenskog, men responsen er dessverre lite tilfredsstillende, dvs. vi får lite tilbakemeldinger.

e.

Tildeling av Hedersprisen
2003 Oddvar Nordheim, Lørenskog skiklubb
2004 Alf Stefferud, Østmarka O klubb
2005 Jan Erik Asbjørnsen, LIF
2006 Klaus Wike, Kurland fotballklubb
2007 Tor Haaland, Lørenskog friidrettslag
2008 Rigmor Sæbø, Østmarka IL
2009 Sverre Olav Jenssen, Lørenskog Idrettsråd og Lørenskog IF
2010 Nancy Gogstad, Danseklubben Studio 1

f.

Ungdomsstipendet.
2002 Siri Strøm Engebretsen, Østmarka IL
2003 Lars Chr Unger, Østmarka O klubb
2004 Kathrine Gilbert, Hammer turn
2005 Helga Bysting, Lørenskog og Rælingen kappsvømmeklubb
2006 Ann Jeanett Madsen, Hammer turn
2007 Anna Berner, B 72
2008 Heide Marthe Nilsen, B 72
2009 Kirsti Ruud, Østmarka Idrettslag
2010 Martin Kopperud, Hammer Turn

4.

GRUNNLAG FOR IDRETTSVIRKSOMHETEN I LØRENSKOG.
I tillegg til Handlingsplanen vil følgende dokumenter/retningslinjer og elementer ligge som et
overordnet grunnlag for idretten i Lørenskog:

a.

Basis lovnorm for idrettsråd
Lørenskog Idrettsråd har etter årsmøtet i 2009 etablert sin egen lov med utgangspunkt i ”Basis Lovnorm for Idrettsråd”.

b.

Idrettspolitisk dokument i tingperioden 2007 - 2011
En åpen og inkluderende idrett. Idrettspolitisk dokument for tingperioden ligger som et viktig fundament også for idrettsrådets arbeid.

c.

Idrettskretsens strategiske plattform i perioden 2007 – 2012
Begrunnelse: Idrettsrådet er den viktigste samarbeidspartner og bindeledd mellom idrettskrets, idrettsklubber og kommune.

d.

Samfunnsansvar.
Frivilligheten er en uerstattelig ressurs og bærebjelke både lokalt og for samfunnet. Bare i
Lørenskog utgjør det frivillige arbeidet i idrettslagene flere millioner årlig. Begrepet ”Idrett
for alle” krever således gode holdninger og bred kunnskap for de som tar ansvar.
Idrettsrådet er opptatt av å styrke de verdier den frivillige innsatsen representerer. Det innebærer:
 Trygge oppvekstvilkår i nærmiljøet.
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 Gode tilbud til alle i form av lek, aktiviteter og konkurranser.
 Bedre helsetilstanden for innbyggerne i kommunen.
 Hvordan oppfattes idrettens utstillingsvindu av den norske mann og kvinne. Det er viktig
å løfte verdikompetansen til ledere og trenere.
e.

Nettverksbygging.
Det er viktig for idrettsrådet å styrke samarbeidet med kommunen, organisasjoner, politiske
partier og frivillige grupper som arbeider for helse, omsorg og verdiskapende aktiviteter. Det
er viktig at den enkelte representant i idrettrådet foretar de oppgaver innenfor det ansvarsområde han/hun er satt til.
Idrettsrådet ønsker også å være mer synlig i idretten i kommunen, noe som innebærer mer
tilstedeværelse i lokalmiljøet. Dette er også tatt inn i handlingsplanen for Lørenskog Idrettsråd i 2011.
Begrunnelse: Styrke samspillet i barne og ungdomspolitikken, legge til rette for nyttige anlegg
og gode prosjekter.
Fjellhamar/Lørenskog 1. mai 2014

På vegne av Lørenskog Idrettsråd

Dag Hogstad
Leder
(sign)
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