
Kriterier for tildeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM- midler) i Gran 
Idrettsråd 
Vedtatt på årsmøte i Gran Idrettsråd den 9/6-2020. 

• LAM midler i Gran Idrettsråd fordeles årlig i løpet av perioden 15/8 – 15/11 
• Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og 

driver idrettslig virksomhet for barn og / eller ungdom 
• Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende 

personlige medlemmer. 
• Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til 

administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene. 
• Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierfomer eller 

omdannes til fortjeneste for private eiere.  
• Våre kriterier besluttes av årsmøtet og skal være offentlige på Gran Idrettsråd sin nettside på 

Gran Kommune sin nettportal. 
• Minste beløp til fordeling skal være 1000,- per idrettslag og fordelingen skal gis i hele kroner. 
• Oppnevnt kontrollutvalg skal gå gjennom fordeling av LAM midler i tillegg til vanlige 

revisoroppgaver ifm regnskapet til Gran Idrettsråd 
• Gran Idrettsråd bruker medlemstall som er rapportert inn per 31/12 foregående år i NIF sin 

medlemsoversikt. I tillegg til «vanlige» medlemstall må også idrettslag rapportere inn antall 
paraidrettsutøvere og antall barn i allidrett / idrettskole. 

• Det er det enkelte idrettslag som er ansvarlig for å rapportere inn disse tallene korrekt og til 
riktig tid. 

• Når ny ordning for aktivitetstall blir iverksatt av NIF (tidligst 2021) anbefaler idrettsrådet at 
man legger disse aktivitetstallene til grunn slik at man fordeler midlene basert på 
aktivitetstilbud som barn / unge i kommunen benytter seg av. Dette må da opp til diskusjon 
og eventuelt besluttes av årsmøtet når denne ordningen er på plass. 

Krav om fordeling ift «Likestilling i vid forstand» 

Idrettslag må rapportere inn antall paraidrettsutøvere og antall barn i allidrett / idrettskole i 
samordnet medlemsrapportering for at det skal bli hensyntatt ved fordeling.  

• 600 kroner per paraidrettsutøver (i alderen 6-19 år) i det enkelte idrettslag. 
• Alle idrettslag som tilbyr allidrett / idrettskole for barn (6 - 12 år) får 200 kroner per medlem i 

allidrett / idrettskole.  

*Styret har fullmakt til å foreta endring på kronebeløp for punktet om «likestilling i vid forstand» dersom man ser at det 
avsatte kronebeløpet ikke virker fornuftig når man får inn antall rapporterte medlemmer innen disse kategoriene. Det vil da 
bli tatt opp igjen på neste årsmøte. 

Hovedfordelingen: Etter at de faste kronebeløpene for «likestilling i vid forstand» er fordelt deles de 
resterende midlene slik at: 

• 50% går til innmeldte medlemmer som er barn 6-12 år  

• 50% går til innmeldte medlemmer som er ungdom 13-19 år. Ungdom blir da noe forfordelt 
etter anbefaling fra NIF basert på at det er færre ungdomsmedlemmer enn 
barnemedlemmer. 
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