
  
 

Referat styremøte nr. 1/2011-2012  

Dato: 18. april 2011 
Sted: Tjølling IF, 
Tid: 18:00-21:00 

 

Tilstede: Ann-Kristin, Steinar, Nils Morten, Marte Gro, Grete, Øivind og Loni 

Frafall: Hanne, Glenn. 

Saker 

Faste saker: 

Sak 1 Godkjenne innkalling. OK 

Sak 2 Godkjenne referat fra forrige møte.  

Sak 3 Post 

 31. mars: E-post fra Anleggsrådgiver Torstein Busland i NIF: 

“Din henvendelse ble behandlet i anleggsutvalget 24.2. I referatet står det: 

 Sak 4) Oppfølging av innspill fra Larvik Idrettsråd om anleggseiers ansvar 

Børre Rognlien orienterte om henvendelsen fra Larvik Idrettsråd om anleggseiers ansvar i 
forhold til bygningsteknisk sikkerhet. Utvalget var enige om at dette var et viktig tema som 
burde inngå som en del av NIFs kursmateriell, enten som et eget kurs eller som en utvidelse 
av eksisterende kurs om anlegg. Kommunaldepartementet og Miljødepartementet kontaktes 

for å få sakkyndig hjelp til utarbeidelse av egnet materiell. 

KUD har signalisert at de planlegger å starte arbeidet med en revisjon av veilederen for 
planlegging, bygging, vedlikehold og drift av flerbrukshaller. NIF vil foreslå at temaet får en 

mer omfattende behandling i den reviderte veilederen. 

 Jeg har tatt det opp med de som utarbeidet anleggskurset. De er i gang med å se på saken.   
Første møte med KUD om revidering av veilederen for flerbrukshaller er 12. april. Jeg tar det 

med departementet da. 

 Mvh Torstein Busland, Anleggsrådgiver, NIF” 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Referat_10_2010-2011_Larvik_Idrettsr%C3%A5d.pdf


7. april e-post fra Kjetil Lundeberg vedr. FLYTTING AV VEI VED BRATTLI: 

“Jeg oversender denne henvendelsen med henblikk på viktigheten av at dette er forankret i 

Nanset IF Hovedlag og Larvik idrettsråd. Avventer videre kommunal behandling i påvente av 

tilbakemelding i fra dere.” 

Hovedstyret er nå i dialog med skigruppa og vil komme med tilbakemelding etter påske. ( ref. Morten Tunberg) 

  

Sak 4 Eventuelt 

Nesjar: Vurderer å avvente kunstgress-prosjektet grunnet for høye kostnader. 
Har mottatt 7-er anbudsdok. Svein Hagen, prosj. ansv. 
Anbud:  Tveter tidligere 1,3 mill, nå 1,8 + mva 
  Carl C. Fohn, 1,5 mill + mva 
  Spillemidler, 2 x 200000 (Nærmiljø) 
  Øyvind Rotnes, Sandefjord: Alternativ løsning med drenering rundt banen.  

Tjølling: 
 SFO og idrett søknadsfrist 15. mai (For mer informasjon se invitasjonen.) 
 Tjølling IF, skolen, jeger og fisk og menigheten søker på felles prosjekt: Heldagsskole, 
 Aktuelt med flytting av SFO pga. trafikksikkerhet, bruk av Tjøllinghallen, endre grusbane til 
 kunstgress. 

Tjølling presenterer planene for LIR + kommunen(KIF) 
Hva skal et oppvekstsenter by på? For hvem? 

 

Til neste møte: Porsgrunn-modellen 

Tall: Kulturskolen, ansatte kultur vs. idrett, Økonomi og antall deltagere 

Opplev Larvik møte 5.mai kl. 08-10 Loni (+AK) 

 

Sak 5 Konstituering og presentasjon av det nye styret. (Kontaktinfo Styret 2011-2012 ) 

Kasserer: Øivind, sekretær: Nils Morten 

Sak 6 Forslag til fordeling av driftstilskudd.  

OK - Ann-Kristin har vært i 2 møter med Kjetil og Sylvi, og viste et regneark med fordelingsprinsipper. 

Håper nå at saken kan skrives rett over påske, og at tilskuddet kan betales ut i løpet av mai. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Kriterier_for_prosjekt_om_samarbeid_skole.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Adresseliste-LIR-2011-2012.pdf


Sak 7 Stormøte med politikere. (Dato og innhold)  

Vi avventer tilbakemelding fra Jorodd Asphjell, AP. Forslag er 23. mai.  

29. april – Høyres HUS 
Saker som vi vil snakke om, uprioritert: 

 Interkommunale anlegg, Fram 
 Investeringsløsninger (Sandefjord, Porsgrunn) 

 Anleggsutfordringer generelt, bruksfrekvens og grupper 

 Gode oppvekstsvilkår for barn og unge  
 Spillemidler og Kokkersvold rapport, AK 

 Friluftsliv vs. tradisjonelle anlegg 

 Driftstilskudd 
 Rapport haller, livstidssyklus, satellittregnskapet 

 Kontingenter 

 Idrettens lokale verdiskaping, AK 

 Skole, folkehelse, ernæring. (Tjølling -rapporten, Stag og Kaken 
 Nesjar, Nanset, Fram) Nils Morten 

- med fokus på den organiserte idretten. 
Viktig med kompetanse, inn med gymlærere. 
(Lørenskog modellen, Akershus) 

 Aktivitetsledere, hvordan sørge for at nyutdannede blir i kommunen. 
 (Loni; sjekk med Trenerstudiet på HIT, BØ)  

 Hva sier Høyre i sitt partiprogram? 

 Håndfaste tall, behov og krav, miljøkrav, internkontroll HMS 
 

Sak 8 Gjennomgang av arbeidsprogram ref. årsmøtevedtak. - Utsettes 

Sak 9 Møteplan 

Møte 1  18. april, mandag, Tjølling IF OK  
Møte 2  19. mai, uke 20, Stavernshallen 
Møte 3  juni, uke 24? 
Møte 4.  august 
Møte 5.  september 
Møte 6.  oktober 
Møte 7.  november 
Møte 8.  desember 
 
Tidspunkt klokken 18-20 (event. 21:00 ved tung saksliste) 

 

Orienteringssaker 

 Rapport fra Idrettsrådskonferansen. 

 IF Fram 
 Opplev Larvik/ Minta 

 Møte på Nanset vedr. ny barneskole og innspill idrettshall 

 Mesterfjellet og lokaler til kampsport 
 Kurs for idrettsråd 

 Reguleringsvarsel og utbyggingsavtale for Dronning Gydas vei 7 a og 7 b – gbnr 2010/140 

og 153 - Lovisenlund - LIR sender innsigelse til planene. 

http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/Kompetanse%20Vestfold%20IK%20-%20Kursplan%20IdrettsrÃ¥d%20vÃ¥r%202011.pdf
http://85.19.179.26/planarkiv/0709/201104/dokumenter/201104_Dronning_Gydas_vei_varsel.pdf
http://85.19.179.26/planarkiv/0709/201104/dokumenter/201104_Dronning_Gydas_vei_varsel.pdf

