
Til: 

Idrettslag i Oslo 

(sendt 28. juni til alle idrettslag i Oslo pr. e-post, e-postadresse er hentet fra idrettens database) 

 

Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2019 

Formålet med lokale aktivitetsmidler (LAM) er: 

• å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og 

fysisk aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) 

• å understøtte den frivillige innsatsen i lagene 

• holde kostnadene nede ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet 

Krav til idrettslag som ønsker å motta LAM 

• Ha idrettslig aktivitet for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år). 

• Ha en drift som er i henhold til Norges idrettsforbunds (NIF) lover og forskrifter. Dette 

belegges ved innsendelse av dokumentasjon til Oslo Idrettskrets (OIK). 

 

Dokumentasjon 

Alle idrettslag som skal motta LAM må dokumentere sin drift ved å levere dokumentasjon til OIK. 

Idrettslag som har søkt om kommunale bidrag skal allerede ha levert dokumentasjon og skal ikke 

sende inn en gang til. Dokumentasjonen skal være godkjent av OIK. 

Liste over godkjente idrettslag finnes her: www.idrettsforbundet.no/oslo -> Tilskudd -> Lokale 

aktivitetsmidler 

Idrettslag som ikke har alt sendt inn dokumentasjon og som ønsker å bli tildelt LAM må senest 15. 

juni 2019 sende følgende dokumentasjon til OIK (oslo@idrettsforbundet.no): 

• årsberetning for 2018 (signert av styret) 

• regnskap for 2018 (resultat, balanse som er signert av styret og signert revisors beretning) 

• referat/protokoll fra årsmøtet hvor disse dokumentene ble behandlet 

 

Aktivitet 

Med idrettslig virksomhet menes deltakelse i regelmessig organisert trening og/eller konkurranser 

eller andre tilbud som utløser fysisk aktivitet blant deltakerne. 

 

Møter i idrettens samarbeidsutvalg 

I perioden mandag 2. til torsdag 19. september 2019 skal idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i alle 

bydelene avholde fordelingsmøter. Alle idrettslag som er registret i bydelen skal innkalles. Liste med 

tid og sted for møtene vil også bli lagt ut på www.idrettsforbundet.no/oslo så snart møtetidene er 

klare. 
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Lag som ikke møter på fordelingsmøet i ISU 

De idrettslag som ikke møter på fordelingsmøtet i ISU og som har levert dokumentasjon til OIK og 

fått denne godkjent, skal innstilles med grunnlag i 70 % av tilskuddsberettigede medlemmer. 

 

Klage på innstilling 

Klager på innstilling gjort av ISU må være OIK i hende senest 11. oktober. OIK er eneste og endelig 

klageinstans. 

 

Store idrettslag 

Noen store idrettslag vil bli tatt ut av fordelingen og tildeles midler av Oslo Idrettskrets. Dette for at 

ikke disse skal” spise opp” alle midlene i en bydel. Lag dette gjelder blir kontaktet. 

 

Retningslinjer 

Fullstendige retningslinjer og utfyllende informasjon finnes på www.idrettsforbundet.no/oslo  -> 

tilskudd -> lokale aktivitetsmidler 

 

Ytterligere informasjon 

Se nettidene til Oslo Idrettskrets for mer informasjon. I slutten av august vil det bli sendt ut mer 

informasjon til alle idrettslag i Oslo. Informasjon om hvem som kan motta LAM, sted og tid for 

fordelingsmøtene osv. vil inngå i denne informasjonen. 
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