
Vedlegg til sak 4 
SOGNDAL IDRETTSRÅD (SIR) 

sogndalidrettsraad@gmail.com  

 

 1 

Prinsipp for fordeling av LAM 
 

Framlegg til vedtak 

Idrettsrådet sitt styre tilrår årsmøte om å gjere fyljande vedtak om prinsipp for tildeling av LAM: 

1) Minimum 90 % av LAM blir fordelt med bakgrunn i dei tilslutta idrettslaga sin tal 

medlemmar 

a. 2/3 av desse 90 % skal gå til målgruppa ungdom (13 til 19 år) og 1/3 av beløpet til 

born (6 til 12 år). 

b. Minstebeløp til fordeling er kr. 1 000,- pr. idrettslag som har aktivitet innanfor 

målgruppa. Beløp under kr. 1 000,- blir ikkje tildelt.  

c. Medlemskontingent til idrettslaget må vere betalt for kunne reknast som medlem og 

teljast. 

2) Maksimalt 10 % av LAM blir tildelt etter søknad frå tilslutta idrettslag 

a. Støtte kan tildelast tiltak som har til mål å aktivere born og unge i alderen 6 til 19 år. 

b. Tiltak for utøvarar med funksjonsnedsetting skal særskilt tilgodesjåast, samt tiltak 

for å inkludere barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett.  

c. Det kan tildelast støtte til gjennomførte og planlagde tiltak. Søknad må gi 

informasjon om: 

1. Målgruppe  

2. Budsjettert tal deltakar  

3. Enkelt budsjett/rekneskap 

4. Søknadsbeløp 

d. Søknadsfrist er 1. mai og tildeling skjer 1. juni  

e. Idrettsrådet sitt styre handsamar og vedtek eventuell tildeling av tiltaksstøtte. 

f. Tildelt støtte blir utbetalt etter at aktivitet er gjennomført og det skal sendast ein 

enkel rapport til idrettsrådet som syner 

1. Kven som deltok (målgruppe) 

2. Tal deltakarar 

3. Enkelt rekneskap 
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Tilrådinger frå NIF pr. 6. mars 2017 
 
Til idrettsråd 

kopi idrettskretser 
  
Lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2017 

Som tidligere år, vil Kulturdepartementet (KUD) tildele lokale aktivitetsmidler til NIF for 2017, som igjen 
tildeler midlene til idrettsråd. Idrettsrådene fordeler midlene til alle idrettslag som er innenfor kriteriene. 
NIF vil sende ut et anbefalingsbrev i løpet av mai/juni 2017 etter at NIF har mottatt tildelingsbrev fra 
KUD. 
  
NIF ber idrettsrådene om å vente med fordelingen av midlene til etter at samordnet søknad og 
rapportering (tidligere idrettsregistreringen) for 2016 er avsluttet og kvalitetssikret. Da forsikrer vi oss at 
fordelingen blir gjort etter mest mulig riktig tallgrunnlag. Det betyr at idrettsråd ikke må foreta 
fordelingen av midler før ultimo august. 
  
NIF kommer til å presisere i anbefalingsbrevet for 2017 at idrettsrådene bør bruke medlemstallene for 
barn og ungdom som basis for fordeling, mot tidligere aktivitetstall. Dette fordi medlemstallene ofte gir 
et noe riktigere bilde av antall barn og ungdom i idrettslag enn aktivitetstallene. 
  
I anbefalingsbrevet for 2017 vil det stå hvilke andre hensyn utover medlemstallene som idrettsrådene 
bør og kan ta i fordelingen av midler. Det blir ikke noen vesentlige endringer fra tidligere år.  

Mvh NIF Informasjon  
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