ÅRSMELDING FOR SØR-AURDAL IDRETTSRÅD 2014
Styret har bestått av følgende personer i 2014:
Leder:
Steinar Skjerve
Nestleder:
Amund Grønhaug
Kasserer:
Hans Erik Lybekk
Styremedlem:
Cathrine Hagen
Knut Lundem Hougsrud
Maren Rønnaug Sæteren-Hippe (sekretær)
Varamedlem:
Kristian G. Strøm
Monica Juvkam
Valgkomite:
Reidar Schlytter
Ingar Bråten
Revisor:

Tore Skjerve og Ola-Einar Grøv

Det er avholdt 6 styremøter i perioden.
Deltatt på orienteringsmøte vedr. byggeplaner av idrettshall i regi av Bagn IL.
Deltatt på Regionmøte i regi av Oppland Idrettskrets på Bagn.
De viktigste sakene som er behandlet:
Fordeling av kulturmidler 2014, uforanderet pott på kr 161.000
Bagn IL
kr 46.000
Begna IL
kr 24.000
Begnadalen IL
kr 37.500
Hedalen IL
kr 43.500
Hedalen sk.min.gr. kr 6.000
Bagn sportsk.klubb kr 4.000
Tilskudd til vedlikehold av idrettsanlegg 2014
Idrettsrådet har fordelt kr 50.000 (økning på kr 17.000 fra 2013):
Bagn IL
kr 13.000
Begna IL
kr 11.000
Begnadalen IL
kr 13.000
Hedalen IL
kr 13.000
LAM midler 2014
Sør-Aurdal har fått tildelt kr 130.475 for 2014, basert på folketall i kommunen i
aldersgruppen 6-19 år.
Målgruppene er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Begge gruppene skal tilgodeses i alle
idrettsråd. Rapportene fra idrettsregistreringen er basisgrunnlaget for idrettsrådets
vurderinger i forhold til aktivitet.

Følgede fordeling av LAM midler for Sør-Aurdal 2014 ble vedtatt
40 % til idrettskolene
20 % til aldersgruppen 6-12 år
40 % til alderen 13-19 år

Idrettsrådet ønsker at mottakere av LAM prioriterer konkrete tiltak mot mot ungdom i
alderen 13-19 år for å redusere avgangen fra idretten. Tiltak som deltagelse på Norway Cup,
felles lag/samlinger sees på som svært positivt. Sør-Aurdal Idrettsråd ønsker for neste års
tildeling å ytterligere belønne aktivitet mot nevnte aldersgruppe.
Valgt fordelingsnøkkelen brukes i fremtidige utdelinger, men med ytterligere belønning av
konkrete tiltak mot ungdomssegmentet i henhold til retningslinjene fra NIF. Vektingen i 2015
vil bli høyere for aldersgruppen 13-19 år enn dagens . Idrettsrådet ser også idrettskolene
som viktige for å gi et allsidig tilbud innen flere idretter. En idrettskole for aldersgruppen 1319 år ville vært et godt tiltak.
Idrettsprisen 2014 tildelt Jostein Schlytter Strandbråten, 17 år, for prestasjoner på
fotballbanen og i skisporet. Prisbeløpet er hevet til kr 5.000 for 2015.
Idrettsrådet har behandlet «Rullering av handlingsplan for år 2015 til Kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2014-2017».
Sør-Aurdal Idrettsråd er registrert i Brønnøysundregistrene, organisasjonsnr: 814 794 782.
Idrettshall, orienteringsmøte med kommunen og Bagn IL. Ett styremøte avholdt i
Etnedalshallen med omvisning og erfaringer om drift.
Nye lover for idrettsrådet er pålagt, utarbeidet forslag fremlegges på årsmøtet.
Folkehelsekoordinatoren, Ida Blåfjelldal, har deltatt på 2 styremøter. Målsetning om å
aktivisere uorganiserte unger og ungdom. Legge til rette for økt samarbeid mellom
idrettslagene i kommunen.

Åsemyre, 09.03.2015
Sør-Aurdal Idrettsråd
- styret -

