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Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning: 
 

Funksjon Navn Klubb 

Leder Wellington Gjøslien Martins  Lier Judoklubb 

Nestleder  Grethe Juvkam Hasle Lier Volleyballklubb 

Styremedlem  Marianne Israelsen Stoppen sportsklubb 

Styremedlem Alf Henning Flåte Lier IL 

Styremedlem Sigurd Aalstad Roelstad Lier IL 

Styremedlem Vigdis Lothe Sætha Sylling IL 

Styremedlem John Helge Bergflødt Reistad IL 

Varamedlem Inger Marie Milde Tranby Turn 

 
Valgkomité: 

 

Funksjon Navn Klubb 

Leder Inghild Berthinussen Lier Volleyball 
Medlem  Jostein S Hoset Tranby Turn 
Varamedlem  Kristin Leer Lier Pistolklubb 

 
Kontrollutvalg:  
 

Funksjon Navn Klubb 

Leder Narve Holmen Sylling SK 
Medlem  Vivi Becher Lier SK 
Varamedlem  Svein Erik Olsen Lier IL 

 

 

Årsberetningen tar for seg perioden fra sist årsmøte i Juni 2021 til årets årsmøte 27. April 
2022, altså den perioden det sittende styret har fungert. 

 
Møter: 

 

Det har siden sist årsmøte vært avholdt 6 styremøter. Lier Kommune, K&F, ved Ingrid Buck 
og Sverre Arneberg Fredriksen har vært representert på de fleste av styremøtene. Idrettsrådet 

har også deltatt på flere møter i kommunen i forhold tildeling av halltider og arbeidet med ny 
anleggsplan. 

LIR har holdt tett kontakt med kommunen i flere saker gjennom året, og det har vært viktig og 
nødvendig å holde tett kontakt, og utveksle informasjon til idrettslagenes beste. 

 

 
LIR har vært representert på flere møter i regi av Viken Idrettskrets bl.a et dialogmøte i 

forhold til forslag om ny organisering av idretten i Norge. 
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LIR har deltatt på Viken idrettskrets sine teamsmøter for alle idrettsråd i fylke.  

 

 

 

Generelt: 

 

Året har inneholdt arbeide med oppfølging av korona problematikk. Fattigdom innen idretten 
er en utfordring som er prioritering siden vi satt midler til dette i forrige årsmøte. Dessverre 

fikk idretten ta og føle hardt på covid-19 pandemien, noe som har satt idrettens aktiviteter 

langt tilbake. Mye har blitt satt på vent og dessverre noen prosjekter ble ikke gjennomført, 
men heldigvis åpnet igjen i november og ser lovende ut for 2022. 

 
Generelt samarbeid med omkringliggende IR-er og VIK er alltid et tema i LIR og vi setter 

stor pris på samarbeid vi har med alle.  

 
 

 
 

Dialog med idrettslagene: 

 

Det har i 2021 har vært gjennomført dialogmøter med idrettslagene.  

 

Men det er en løpende dialog spesielt med de klubbene som jobber aktivt med nye anlegg. 
 

 
 

Handlingsprogrammet 2021: 

 
På årsmøtet i 2015 var det første gang årsmøtet ble kjørt etter den nye lovnormen og som nytt 

punkt på sakslisten til Årsmøtet skulle Årsmøtet vedta et handlingsprogram. 
 

For 2021 har sakene på Handlingsprogrammet vært: 

 
1. Videreutvikling av samarbeidet med LK, politisk og administrativt 

2. Anleggsutvikling og en aktiv deltagelse i kommunedelplan 2022-2027 
3. Opprettholde en god dialog med idrettslagene  

4. Videreutvikling av samarbeidet med andre IR i vår region 
 

 

 

 

Videreutvikling av samarbeidet med Lier Kommune, administrativt og politisk: 

 

LIR har en løpende og åpen dialog med politikere og ulike deler av administrasjonen der dette 

er påkrevd for å belyse idrettens status, ønsker og forventinger.  
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Samarbeidsavtalen som i 2017 ble politisk godkjent og signert av ordfører og leder av LIR gir 

oss en tett og god dialog med kommunen. Denne avtalen gjør dialogen mellom idretten på den 
ene siden og Lier kommune, politisk og administrativt nivå, på den andre siden, er bedret og 

dette vil gi resultater for begge parter. Samarbeidsavtalen ble revidert og skal godkjennes, vi 

er nå i nye fase hvor LK ønsker ny avtale og LIR er fornøyd med det vi har. 
 

 
Anleggsutvikling: 

 

Anlegg og anleggsutvikling har vært LIRs primære fokus også i 2021. 
 

Innendørs er det fortsatt utfordringer i forhold til medlemstilvekst og ledig halltider 
 LK jobber med planregulering av Lier stadion, og LIR har hatt to medlemmer i 

styringsgruppe for anleggsutvikling og utarbeider nye anleggsplan sammen med kommune.   

 
 

 
Videreutvikling av samarbeidet med andre IR i vår region: 

 

Deltatt på møter med IK og med i dialog med andre IR. 
 

 

 

LAM: 

 
Det er fordelt ca. MNOK 2 560 757,- i LAM-midler, mot 2 022 185,- fra året før. Økningen 

skyldes primært endringer i tippenøkkelen og en ekstraordinær midler. Lier fortsatt den neste 
største kommune i forhold tildelte midler i Buskerud. I år mottok vi også søknader til spesielle 

tiltak, noe LIR ser svært positivt på, men vi ser gjerne at enda flere lag benytter anledningen 

til å sikre seg LAM-midler til bruk for spesielt funksjonshemmede. 
Søkt og tildelt 2021; Stoppen United, DOR og Lier IL. 

 
 

 

Fordeling av halltid: 

 

Fordeling av treningstid i de kommunale hallene er viktig for alle idrettslagene som bedriver 
innendørsidretter i Lier. Det er gjennomført dialogmøter sammen med kommunen ang 

fordeling av halltider i forkant av endelig tildeling. LIR og LK mener dette er en god løsning 

som gir en mulighet til dialog og korrigeringer av halltider i samarbeid med idrettslagene 
dette gjelder. Det er viktig å benytte tildelt halltid, vi er i manko på tid og et godt samarbeid 

klubbene imellom kan løse mulig utfordringer. 
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Lier idrettsråd vil takke alle idrettslag og LK for et godt samarbeide i 2021. Retter også en 

takk til Idrettskretsen for deres engasjement og bidrag som vår rådgiver. 

 

For Lier Idrettsråds styre 2021 
 

Wellington Gjøslien Martins 
Leder 


