
  

Referat styremøte nr. 10/2011-2012 

Dato:  30. januar 2012 
Sted:  Tjølling IFs klubbhytte 
Tid:  17:30 – 19:30 
 
Tilstede:  Ann-Kristin, Steinar, Nils Morten, Hanne, Øivind og Loni 
Frafall: Marte Gro, Grete og Glenn. 

Saker 

Faste saker: 
Sak 1 Godkjenne innkalling- OK 
Sak 2 Godkjenne referat fra forrige møte – referat nr. 8 og 9 godkjent 
Sak 3 Post 

 E-post fra Larvik kommune BRUK AV KOMMUNALE LOKALER TIL OVERNATTING og innspill fra Larvik Turn 
Se også KST sak 217/11 Betalingssatser - utleie. 
Se vedtak under sak 19. 

 E-post fra VIK 4.1.2012:Søknad fra Svinvika Tennisklubb om opptak i NIF – til vurdering av LIR. 
Se vedtak under sak 20. 

 
Sak 4 Eventuelt 
 
Sak 9.  Møteplan og oversikt 2012– SJEKK KALENDEREN DERES  

Styremøter LIR Kommunedelplan-møter Idrett- og kulturkomiteen 
og Oppvekstkomiteen 
 

Kommunestyret 

08.02.2012 
14.03.2012 
26.03.2012 – 
årsmøte 

05.01.2012 (18-20) ressurs 
27.01.2012 Høringsfrist 
02.02.2012 (18-20) 
folkemøte 
07.02.2012 (18-20) tema 
1/ressurs 
- Idrettsanlegg og aktivitet 
16.02.2012 (18-20) tema 
2/ressurs 
- Natur- og friluftsområder 
08.03.2012 (18-20) tema 
3/ressurs 
-Barnehage og skole som 
nærmiljøanlegg og 
aktivitetsområde 

01.02.2012 
29.02.2012 
28.03.2012 
02.05.2012 
30.05.2012 (KDP) 
05.09.2012 
10.10.2012 (KDP) 

30.01.2012 Møte med LIR 
15.02.2012 
14.03.2012 
18.04.2012 
23.05.2012 
13.06.2012 (KDP) 
19.09.2012 
24.10.2012 (KDP) 

Kommunen og idrettsrådet møter: hver 3 uke på mandager 12-14 (Dagtid, Ann-Kristin) 

Aktiv Larvik møter: hver 3 uke på tirsdager fra og med 17.1.2012 til og med 28.2.2012 kl. 9-12 (Dagtid, Ann-Kristin) 

Tilskuddsmøte i regi av Larvik kommune blir 1. mars – søknadsfrist (driftstilskudd) 15. mars. 

Minta – Opplev Larvik har møte første torsdag hver måned (kl. 8-10) Loni og Ann-Kristin deltok 15.12 og 5. januar 

15. februar orienteringsmøte VIK: tema interkommunale idrettsanlegg i Vestfold. Påmeldingsfrist 10. februar 

17. april: Anleggskonferanse i Stokke, med tema interkommunale idrettsanlegg i Vestfold. 

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012002165&dokid=549571&versjon=4&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011065913&dokid=525197&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF


Sak 18 -  Møte med kommunestyret blir 6. februar kl. 17-18 
Fokus: Larvik ønsker å framstå som en attraktiv by med gode aktivitetstilbud 
Kostra – sammenligning kultur og idrett. Ann-Kristin sjekker strategidok. og relevant dokumentasjon. 
+ aktuell anleggs rapport fra NIF: Anlegg og spillemidler 2011 
 
Presentasjon: Power Point – ansv. Ann-Kristin. 

 Fakta om idretten, Driftstall 
 Idrett og skole - Tjøllingmodellen 

 

(Planprogram: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016) 
Viser til Forslag til planprogram pr oktober 2011.doc  
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016, kap. 5. 
 
Utfordre politikerne på følgende punkter: 

5.1 Idrettsanlegg og aktivitet 
- Hva slags anlegg, hvor og for hvem? 
- Kommunens engasjement og økonomisk bidragsrolle? 
- Lag og foreninger har signalisert økonomiske utfordringer på drift, rehabilitering av egne anlegg og realisering av nye anlegg. 
- Tidligere forskutterte kommunen spillemidler til lag og foreninger. Er tiden inne og er det mulig å opprette et økonomisk 
kommunalt anleggsfond som lag og foreninger kan benytte til rehabilitering og bygging av anlegg? 
- Kommunes rolle m.h.t. toppidrett? 
- Hva er helsetilstanden i befolkningen i Larvik? 
- Hvordan få flere i aktivitet i alle aldre, herunder potensielle inaktive? 
- Hvilken rolle kan frivillige lag og foreninger påta seg ut over eksisterende engasjement? 
- Kan en kommunal utstyrssentral der man kan låne/leie utstyr føre til flere i aktivitet? 
 
5.2 Natur- og friluftslivsområder 
- Hva slags friluftsliv, hvor og for hvem? 
- Hvilke områder skal vi videreutvikle og tilrettelegge for folk flest? 
- Hva slags rolle skal kommunen, frivillige lag og foreninger ha i dette? 
 
5.3 Barnehage og skolen som nærmiljøanlegg og aktivitetsområde i skoletid og på fritid 
- Hva slags tilstand er barnehage- og skoleområdet i? 
- Er enkelte områder bedre rustet for lek og aktivitet enn andre? 
- Skal asfaltflater i skolegårder moderniseres med tidsriktige aktivitetsutstyr og anlegg? 
- Hva må til for at elever skal kunne utøve egenaktivitet i større grad? 
- Hva med elevaktivitører? 
- Hva med antall kroppsøvningstimer? 
 
(Oppvekstsentrene bør ansette aktivitetsstimulatorer) 
 

Hvilke forventninger har politikerne til disse punktene, hvem skal komme med planer og prioriteringer. 
Larvik trenger en idrettslig byutviklingsplan. 
Nice to have vs. Need to have 
Hvilke utfordringer har vi med tanke på at idretten eier anleggene selv – blir samhandlingsarenaen vanskelig? 

 
Sak 19 -  Høring BRUK AV KOMMUNALE LOKALER TIL OVERNATTING 

Viser til e-post fra Larvik kommune v/rådmannen og innspill fra Larvik Turn.  
Se også KST sak 217/11 Betalingssatser - utleie 
Vedtak: Ann-Kristin skriver et høringssvar til Rådmannen. 
 

Sak 20 Søknad om opptak av nytt idrettslag i NIF: Svinevika Tennisklubb 
Vedtak: LIR innstiller på opptak, men med merknader til klubbens vedtekter og årsmøtevedtak. 

«Vi viser til deres brev, datert 4. januar, vedrørende opptak av Svinevika Tennisklubb.  
Styret i Larvik Idrettsråd (LIR) har behandlet saken, og vil i dette tilfelle anbefale opptak, men med noen 
bemerkninger til dagens vedtekter og siste protokoll fra årsmøte, som vi mener kan virke ekskluderende. 
Ihht. protokoll fra ekstraordinært årsmøte 7. nov 2011, står det under pkt. 7 at antall andeler er begrenset til 52 
andeler. I vedtektene, ref. § 3.3 er det ingen begrensinger til antall andeler pr. medlem.  
Hvordan tenker klubben dette løst i forhold til vedtektene § 3.1 og 3.2? 
Det bør også sørges for skilt ved hovedveg, slik at adkomsten til anlegget med parkeringsmuligheter ved kommunal p-
plass ved Svinevika synliggjøres.» 

 

http://www.idrett.no/tema/anlegg/Documents/Anlegg%20og%20spillemidler%202011.pdf
http://larvik.kommune.no/Nyheter/Siste-nytt/Kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2016---utleggelse-av-forslag-til-planprogram/
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011064097&dokid=525297&versjon=1&variant=P&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012002165&dokid=549571&versjon=4&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011065913&dokid=525197&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF

