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ÅRSMELDING 2014  

For 

VESTBY IDRETTSRÅD 
 

Styret i Vestby Idrettsråd har i perioden bestått av følgende personer: 
 
Leder   : Arild Kristensen 
Nestleder  : Rune Engeseth 
Sekretær  : May-Lis Treider 
Kasserer  : Bente Fiskvik 
Styremedlem : Erling Thorsen 
Styremedlem : Marianne Haugland 
Varamedlem : Bjørn Korsmo 
Varamedlem : Vakant i hele perioden 
 
Vestby Idrettsråd har i dag 22 betalende medlemmer. Det er tre klubber har ikke 
betalt 2014. 
 
Idrettsregistrering per 31.12.2014: 
Medlemskap:   Menn: 4176, Kvinner: 3126, Sum: 7302 
Idrettsregistrering per 31.21.2013:  
Medlemskap:    Menn: 4533 Kvinner: 3261, Sum: 7794 
Vestby  
Vedrørende utvikling for perioden 2001 til 2014; vises det til egen orientering på 
årsmøtet. 
 
Styremøter og andre møter: 
VIR har i 2014 avholdt 10 styremøter.  
Medlemmer i styret har deltatt på konferanser og møter i regi av AIK relatert til VIR 
sitt arbeid. Det har også gjennomført flere møter med Vestby Kommune. 
Idrettskonsulenten i Vestby kommune har deltatt på noen av møtene. I enkelte 
tilfeller har også Kultursjefen deltatt. Det er gjennomført ett medlemsmøte i 
perioden. 
 
Vestby komme og Idrettsrådet har i 2014 undertegnet en samarbeidsavtale som 



  

regulerer samarbeidet mellom Vestby kommunens administrasjon og Vestby IR. 
 
Treningstider for skoleåret 2014/2015 
Rutiner for søknad og tildeling i perioden 2014/2015 ble fulgt av idrettsrådet 
gjennom tildelingsprosessen. En for alle rettferdig fordeling av tilgjengelige lokaler, 
og til ønsket tider er en krevende øvelse. Her kan det lett oppstå uenighet og at 
noen føler at de ikke blir rettferdig behandlet. Så lenge ønske om treningstider er 
større enn tilgjengelig kapasitet er det naturlig at dette oppstår. Idrettsrådet er 
likevel fornøyd med de rutiner det er lagt opp til fra kommunene side.  
 
Når det gjelder tilgjengelighet av anlegg utover skoleåret er det idrettsrådets syn at 
det her er et forbedringspotensial.  Idrettsrådet registrerer også at det er 
forskjellsbehandling mellom drift av innendørs og utendørs anlegg i Vestby 
kommune.  
 
Hjemmeside VIR: 
Styret har fortsatt ikke klart å utnytte de muligheter som en egen hjemmeside kan 
gi. Behovet for at en egen webmaster/redaktør er stort. Vedkommende trenger ikke 
nødvendigvis å være styremedlem, men være den person som kan drifte og utvikle 
idrettsrådets hjemmeside.  
 
Tilskudd kommunale midler: 
VIR var involvert i tildelingsprosessen rundt fordelingen av kommunale kulturmidler 
for 2014. 
 
LAM midler: 
Fordelingen iht til rapportering fra idrettsregistreringen ble gjennomført iht til frist 
fra AIK. Det er her viktig å bemerke at klubbene har et selvstendig ansvar for at 
idrettsregisregistreringen blir utført. 
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 
Planen inneholder prioritert søkerliste for spillemidler. Planen inkluderer 
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg og er utarbeidet av Vestby kommune etter en 
offentlig høring. VIR deltok i prosessen. Vedtatt plan kan leses på 
www.vestby.kommune.no  
 
Økonomi: 
VIR har få utgifter, og rådet blir drevet på en økonomisk fornuftig måte. Det bør 
etterstrebes å gjennomføre ett eller flere medlemsarrangement i løpet av hvert 
kalenderår. Likviditeten er god. 
 

http://www.vestby.kommune.no/


  

Forberedelser til Kommune- og fylkestingsvalg 2015. 
Egen brosjyre i samarbeid med AIK er utarbeidet. VIR har anmodet de største 
partiene om å opprette egne idrettspolitiske talsmenn. Et parti har fulgt opp dette. 
 
Oppsummering: 
Kommunikasjon mellom idrettsrådet og kommune er god. Dette gjelder både mot 
administrasjon og de folkevalgte. Mot medlemsklubbene kan den bli bedre. VIR 
ønsker å jobbe videre med økt kontakt mot de forskjellige klubbene/medlemmene 
også i 2015. Egen facebook-side (Vestby idrettsråd) er etablert 2014. Det er videre 
en forventning at fremtidig drift av idrettsanleggene blir til beste for klubbene og 
deres aktive.  
 
Styret i VIR ønsker til slutt å takke alle som bidrar i klubber og lag for å holde 
aktivitetstilbudet oppe for barn, ungdom og alle andre som ønsker å være med på 
en eller flere av de aktiviteter som tilbys. Uten de mange frivillige som bruker av sin 
fritid hadde det ikke vært mulig å gi det tilbudet vi gjør i Vestby kommune i dag.  
. 
For styret  

 
Arild Kristensen 
Leder VIR 


