
Protokoll styremøte LIR nr. 5 – 2019/2020  18.11.19 kl. 18:00 - 21:00 
        Feyersgt. 7 

 

Innkalt Deltatt 

Anita Simensen Holthe Ja 

Anne Kristin Akselsen Ja 

Ann-Kristin Aanstad Ja 

Bjørn Omholt Ja 

Einar Knutsen Ja 

Nils Morten Halvorsen Ja 

Øyvind Broager Grøn Ja 

Vara:  

Geir Anton Haga Nei 

Roger Sten Andersen Nei 

Saker 

Sak 39/2019-2020 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt 
   Behandling: Godkjent, Se saker under eventuelt. 
Sak 40/2019-2020 Post 

 24.10.19 Vestfold idrettskrets: Ekstraordinært idrettskretsting og Konstituerende 
idrettskrets ting 23.11.2019 - Saksdokumenter lagt ut. Frist for påmelding 1.11.19 

 
Sak 41/2019-2020 Påmelding Vestfold idrettskrets: Ekstraordinært idrettskretsting og 
Konstituerende idrettskrets ting 23.11.2019 

Vestfold og Telemark idrettskrets er en realitet fra 1. januar 2020 

Vi har behandlet invitasjonen pr. e-post, og sørget for å fylle opp alle 10 plassene til Larvik 
idrettsråd. 
Alle de store fleridrettslagene ble oppfordret til å stille med kandidater. 
Følgende er påmeldte fra LIR: 

1. Anne Kristin Akselsen 
2. Ann-Kristin Aanstad 
3. Arne Svardal 
4. Bjørn Lauritzen 
5. Bjørn Omholt 
6. Einar Knutsen 
7. Inge Brattås 
8. Laila Borg 
9. Nils Morten Halvorsen  
10. Rolf Gunnar Hågensen 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/nyhet/2019/historisk-helg-19-idrettskretser-har-blitt-til-11/


Sak 42/2019-2020 Forberede innlegg/ legge en plan for møte med politikerne onsdag 20.11 
LIR har fått innpass 20 minutter fra kl. 17. 
Vi tar utgangspunkt i presentasjonen fra valgdebattmøte 13.08.19samt taR med de to siste 
høringsuttalelsene med oversikt over etterslep medfinansiering/spillemidler. 
Vil også synliggjøre for de nye utvalgte hvilke konsekvenser det vil få om de støtter 
rådmannens forslag til kutt for idretten i 2020. 

 
Viser til agenda forMøte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring den 20.11.2019 
Vi har 2 saker her: 

 006/19 - 19/122772 - Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med 
Strategidokument 2020 - 2023 

 008/19 - 19/139270 - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-
2020 

 
Vedtak: 
Forslag til tidsplan 

 Ann-Kristin legger fram en kort orientering om idretten i Larvik – med utvalgte foiler 
fra presentasjonen 13.8 

 Spørsmål og svar til de politiske partiene vises 

 Kort sammendrag av høringsuttalelsene våre, de viktigste punktene 

 Vise etterslepet på kommunal medfinansiering – regnearket + dele ut kopi til 
politikerne. 

 Be om at politikerne går i mot kutt på 1,58 % til lag og foreninger 
 
Sak 43/2019-2020 Leiesatser idrettshaller - og anlegg i Lavik 2020 

Vi har fått en oversikt fra Kjetil Lundeberg, men ikke en formell sak til høring.  
19/5533 - Strategidokument 2020-2023 (se vedlegg)  
Kommunale gebyrer, og andre betalingssatser er innarbeidet som egen del i 
Strategidokumentet 2020-2023 fra side 164, og vedtas som en del av dette dokumentet 
 
Vedtak: 
Ann-Kristin skriver en innsigelse til økning av leiepriser generelt og arrangementspris spesielt. 
Vi ser ingen argumentasjon for at kommunen skal kreve høyere leiepris ved leie av 
kommunale idrettsanlegg. Det er for eksempel ingen ekstra rengjøring i helgene. 

  

https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=363&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019122772&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019122772&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019139270&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019139270&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019005533&


Sak 44/2019-2020 Kveldebanen 
Viser til 19/5533 - Strategidokument 2020-2023 har også med et punkt ift. Kveldebanen: 
Andre særlige forhold - Nytt kunstgress på Kveldebanen:  
«Dette prosjektet ligger ikke inne i Strategidokumentet, pga en del manglende avklaringer 
mot slutten av prosessen. I forbindelse med den endelige salderingen er det en rekke ulike 
prosjekter som er blitt vurdert, noen er tatt inn og andre er tatt ut. I dette prosjektet har det 
vært uklarheter knyttet til hvilke muligheter for finansiering og støtte som foreligger. 
Uklarhetene skyldes i vesentlig grad den noe uvanlige delingen av eiendomsforhold og ansvar 
mellom Larvik kommune og idrettslaget i denne saken. Rådmannen er nå i ferd med å få 
endelig klarlagt hvilke muligheter som finnes hva gjelder finansiering og hva som må gjøres i 
forhold til eiendomsforhold og drift av anlegget. Rådmannen velger derfor å varsle at saken 
blir tatt opp så tidlig som mulig i 2020 med forslag til en konkret løsning.» 
 
Informasjon fra Kvelde IL: 
Hovedstyret i Kvelde IL – ønsker at banene eies og driftes av kommunen, og at Kvelde leier 
timer. 
 
Brukes mye av skolen på dagtid. 
Stor slitasje. 
Ingen inntekter fra skolen. 
Vanskelig å skaffe 7 millioner til rehabilitering. 
Har fått et brev fra kommunen om at de bidrar med 3,6 mill til nytt banedekke. 
 
Anleggskomiteen i Kvelde IL har hatt møte med Kjetil: 
Fikk veldig kort frist – fra en dag til det andre. Har gitt svar om at de ønsker at kommunen 
overtar driften. 
Vedtak: Utsettes til 2020 

 
Sak 45/2019-2020 Vedtekter for Larvik banemesterlaug 

Ref. Sak 20/2019-2020 Banemesterlaug, felles anleggsdrift 

Nils Morten har hatt dialog med Jørgen Olsvoll i Porsgrunn kommune og har benyttet deres 
oppsett som underlag. Tenker en oppstart i Larvik uten deltakelse fra kommunen i 
førsteomgang. Ønsker å legge det frem i idrettsrådet, ta et nytt møte med klubben,for så å 
sende det over til styret i klubbene for påmelding. 
Vedtak: 

 Styret støtter forslaget til vedtekter (vedlagt) 

 Nils Morten stiller fra LIR fram til årsmøte 

 Ann-Kristin sender ut vedtekter til aktuelle klubber, og ber om bekreftelse på 
deltagelse innen 31.12.19. 
Vedlegger oversikt over idrettslagseide kunstgressbaner og haller. 

 
Sak 46/2019-2020 Eventuelt 

 Møteplan: Neste møte 3.12 utgår. 

 Forslag til møteplan for 2020: Avtales i første styremøte 7.1.2020 

 VIKs Hederspris: 
Ann-Kristin kontakter VIK vedr. hvilken sjekk som gjøres i forhold til at hedersprisvinnere bør 
være medlem av det idrettslaget de er opplistet under. 
En av kandidatene vi har sjekket, har ikke medlemskap i noen idrettslag ifølge SportsAdmin. 

  

https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019005533&


ORIENTERINGER 

 23.10.19 Nytt Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 

Ref. behandling i Kommunestyre Sak 218 den 23.10.2019:  

Valg - Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 

Leder: Olav Nordheim 

Nestleder: Harald Schrøder 
Medlemmer: Birgitte Gulla Løken, Sven Marius Gjeruldsen-Halle, Kjetil Vold, Håvard 
Wannebo, Ingar Døler, Randi Andersen, Harald Schrøder, Elin Nyland, Olav Nordheim, Eliza 
Maria Gudem, Erik A Sørensen, Tormod Knutsen, Lisa Winther 

 

 31.10.19: Høringsuttalelse til ny forskrift for håndtering av gummigranulat, 2019/8215 
Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift som skal forhindre spredning av gummigranulat fra 
kunstgressbaner. Se: Kunstgressbaner - forslag til skjerpet regelverk. 
LIR leverte inn høringsuttalelse i saken. 
 

 Ann-Kristin viste litt av nyhetene fra NIF 
o Idrett.nif.no – nytt «dashbord» - hovedmeny, rollebasert 
o Nytt Medlemssystem (gamle KA fases ut) 
o https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/ 
o Ny innmeldingsside: https://medlemskap.nif.no/ 
o Min Idrett og online betaling (Nå med VIPPS) 
o Bedre klubb  - hva med bedre idrettsråd? 

 

  

http://larvikir.no/filer/Horingssvar%20ny%20forskrift%20for%20handtering%20av%20gummigranulat%202019-8215.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/juli-2019/kunstgressbaner---forslag-til-skjerpet-regelverk/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/
https://medlemskap.nif.no/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/bedre-klubb/


Vedlegg 

Leiesatser 2020 

  



 

 
  



  



Indeksregulering: 
 

 
2. 
  



Vedlegg Sak 45/2019-2020 Vedtekter for Larvik banemesterlaug 
 

 

VEDTEKTER FOR LARVIK BANEMESTERLAUG 

Larvik banemesterlaug har følgende formål: 

1. Sørge for god kompetanse og interesse for drift og vedlikehold av fotballbaner og 
håndballhaller i Larvik.  

2. Fremme samarbeid mellom klubber i forhold til drift og vedlikehold av idrettslagseide baner 
og haller i Larvik. Samt bidra til å skape stordriftsfordeler. 

3. Ivareta en rettferdig fordeling av tildelte kommunale drift- og vedlikeholdsmidler fra Larvik 
kommune beregnet på fellestiltak. 

4. Bidra til at alle kunstgressbaner i kommunene til enhver tid oppfyller offentlige miljøkrav til 
kunstgressbaner. 

Medlemskap i Larvik Banemesterlaug er frivillig. Innmelding og utmelding skjer på årsmøtene til 

Larvik idrettsråd (LIR) og er gjeldende fra 01.01 påfølgende år. 

Larvik banemesterlaug skal ha et styre på 7 personer som settes sammen i en rulleringsordning blant 

medlemsklubbene.  Lauget konstituerer sin egen leder.  

 

Styret skal ha følgende sammensetning: 

6 representanter fra klubber/lag 

1 representant fra LIR 

Klubbene er selv ansvarlig for å ha vara til sin egen representant. 

 

Leder av Larvik Banemesterlaug har møterett til styremøtene i LIR.  

 

 Medlemmer av Larvik banemesterlaug har følgende forpliktelser: 

 

1. Stille representant i styret iht. rulleringsordning 

2. Drifte egen hall, gressbaner og kunstgressbane(r) slik at man til enhver tid oppfyller offentlige 

miljøkrav. 

3. Følge kommunale retningslinjer for bygging og vedlikehold av anlegg 

 

  



Medlemskap i Larvik banemesterlaug gir følgende rettigheter: 

 

 Tilgang til fremtidige øremerkede kommunale midler til drift og vedlikehold av 
kunstgressbaner. 

 Tilgang til eventuelle felles innkjøpsavtaler. 

 Tilgang til avtalte tjenester fra aktuelle entreprenører Larvik kommune og Larvik 
banemesterlaug har avtale med. 

 

 

Retningslinjer for fordeling av økonomiske virkemidler: 

Forutsatt fullmakt fra årsmøtet 2020, vil dette bli utarbeidet av styret i Banemesterlauget i 2020 og 

behandles på årsmøte for LIR 2019. 

 

Styret i Larvik banemesterlaug har følgende oppgaver: 

 

 Være kontaktpunkt mellom klubber og entreprenør som leverer tjenester gjennom Larvik 
kommune eller egne avtaler inngått av lauget . 

 Møte på styremøter i LIR etter avtale med leder. 

 To kompetansetiltak pr år. Dette kan være utveksling av erfaringer, faglig bistand, befaringer 
og systematisering av vedlikeholdsarbeidet. Dette skal være et tiltak åpent for alle uavhengig 
av medlemskap. 

 Utarbeide årsrapport som en del av årsrapporten til LIR. 

 Initiere og gjennomføre årlig evalueringsmøte med entreprenør som leverer felles tjenester. 

 Være klubbenes kontaktpunkt inn mot Larvik kommune i saker som omhandler baner og 
haller. Dette skal være i samsvar med samarbeidsavtalen mellom Larvik kommune og LIR. 

 Fremme samarbeid på kompetanseutveksling og utstyr mellom klubber og nabokommuner.  
 

 

Alle eventuelle kommunale midler skal utelukkende gå til drift og vedlikehold av anlegg.  

 

Dersom banemesterlauget anskaffer egne midler, skal dette forhåndsgodkjennes av LIR og vil da bli 

regnskapspliktig overfor årsmøte i LIR. Regnskapet skal revideres av Idrettsrådets revisor.  

 

Ved eventuell oppløsing av lauget skal LIR ta hånd om eventuelle midler og utstyr, og disponere dette 

til det beste for idrettslagene i Larvik kommune. 

 

Oppløsning av banemesterlauget og endring av vedtekter kan kun skje på årsmøte i LIR. 

 

 

 

Godkjent 18.11.2019, Larvik idrettsråd 

 

  



Invitasjon Kunstgress 
Naturgress 

11' 
Naturgress 

7' Idrettshall Byggår hall 

Brunlanes Idrettslag 
 

1 
   Fram Larvik 1 

  
1 1974 

Halsen IF 2 
  

1 1981 

Hedrum Idrettslag  
 

1 
   Hvarnes 

   
1 1980 

Kvelde IL 1 
    Larvik Turn 1 1 1 

  Nanset 2 
    Nesjar IL 2 
  

1 1987 

Sporty 
 

2 
   Stag IL 1 

    Svarstad IL 2 
    Tjølling IF 2 1 

 
1 1999 

SUM 14 6 
 

5 
  

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/18.11/QgrcJHsNmtZXZpKBldljlTlwnhczCMMPDSv

