
  
 

Referat styremøte nr. 2/2011-2012 

Dato: 19. mai 2011 
Sted: Stavernshallen 
Tid: 18:00-21:00 
 
Tilstede: Ann-Kristin, Marte Gro, Grete, Hanne, Øivind og Loni 
Frafall: Steinar, Nils Morten, Glenn. 
 

Saker 

Faste saker: 
Sak 1 Godkjenne innkalling, OK 
Sak 2 Godkjenne referat fra forrige møte.  
Sak 3 Post 

 E-post fra Tom Hvaara 9. mai vedr. Kvelde vannski og Korvika: 
 Historikk: Det er åpnet for vannskikjøring på Korvika. I forskrift om motorisert ferdsel i 

Larvik kommune, behandlet av Larvik kommunestyre 09.06.99, er det i § 3 er inntatt: 

«I Korvikvannet dispenseres det fra motorferdselsforbudet for organisert vannskisport i 

perioden 1. mai til 30. september." 

  Kvelde Vannskiklubb har over tid hatt planer om et vannskisportanlegg i Brunlanes og 
kommet et godt stykke videre i dette arbeidet. Planene er tatt inn i kommuneplanens 
arealdel, og forhåndsgodkjent av Kulturdep. Utfordringen er finansieringen.  
  Til nå (dvs. ikke i år) har de holdt til i Korvika. De har møtt motstand fra grunneierne 
der pga. grunnforholdene og pr. i dag har de ingen arena i Larvik å utøve sine aktiviteter 
på. Det tvinger seg derfor på at anleggsbygging på Brunlanes må realiseres. Pga. den 
situasjon som har oppstått, er det også stilt spørsmålet om kommunen skal lage en egen 
politisk sak på kommunal medfinansiering. 
 

 Brev fra Vestfold Idrettskrets (VIK) 16. mai vedr. anleggsutvalg og idrettsrådsutvalg: 
 Styret i VIK besluttet på styremøte 28. april å etablere et eget anleggsutvalg. VIK ber om 
innspill på ett styremedlem fra alle idrettsrådene som kan sitte i anleggsutvalget, frist 1. 
juni.  
Vedtak: Loni Pedersen meldes inn som LIRs representant til anleggsutvalget. 

 

Sak 4 Eventuelt 

a. Befaring og status KAKEN-prosjektet:  
Øivind viste oss rundt på anlegget, kunstgresset er nå på plass. 
 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Referat_1_2011-12_LIR.pdf


 
b. Tilskuddsmodeller – noe å tenke på for Larvik? 

Viser til: Retningslinjer for forskuttering av spillemidler fra Porsgrunn kommune,  
Vedtatt av Porsgrunn bystyre 10. februar 2011, sak 13. 

Vi fikk ikke behandlet denne. Saken utsettes. 

c. Tall: Kulturskolen, ansatte kultur vs. idrett, Økonomi og antall deltagere 
Vi fikk ikke behandlet denne. Ann-Kristin sjekker faktaopplysninger. 

d. Status rapport idrettshaller: Arbeidet nærmer seg sluttført, det mangler noen 
opplysninger fra enkelte idrettslag. 

ORIENTERINGSSAKER: 

 Møte med Høyre 29. mai 2011, ref. Nils Morten. Ann-Kristin lager utkast til agenda. 

 Møte 19.5 vedr. Opplev Larvik og samarbeid rundt gode arrangementer. Loni og 
Ann-Kristin deltok. Det skal inviteres til et klubbmøte. 

 Presentasjonene fra Idrettsrådskonferansen 2011 i Drammen 2.-3. april: Se 
Idrettsrådskonferansen. 

 
Sak 6 Tilskudd 2011 til idretts- og friluftsorganisasjoner ref. brev 9. mai fra Larvik kommune. 
 Se fordelingen over drifts- og aktivitetstilskudd her. 
 

Sak 7 Stormøte med politikere: 
 Planlegge 23. mai – Folkehelsemøte med politikere m.fl.: 

Invitasjonen ble sendt ut til 5. mai til politikere, idrettslag og byråkrater. 

 Jorodd Asphjell vil holde et foredrag om "Lokalidrettens rolle i statens fremtidige 
folkehelsepolitikk". Jorodd er Stortingsrepresentant AP - Sør Trøndelag og sitter i Helse 
og omsorgskomiteen, han er også styrelder i Sør-Trøndelag idrettskrets og styremedlem i 
idrettsstyret. 

 Nils-Morten Halvorsen fra Tjølling IF vil holde et foredrag om gode oppvekstvilkår. 
 
Sak 8.  Gjennomgang av arbeidsprogram ref. årsmøtevedtak. (Utsatt) 

Sak 9.  Møteplan 
Møte 1  18. april, mandag, Tjølling IF OK  
Møte 2  19. mai, uke 20, Stavernshallen 
Møte 3  13. juni 
Møte 4.  24. august (torsdag) 
Møte 5.  september 
Møte 6.  oktober 
Møte 7.  november 
Møte 8.  desember 
 
Tidspunkt klokken 18-20 (event. 21:00 ved tung saksliste) 

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1124691&CatId=450324
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1124691&CatId=450324
http://www.idrett.no/idrettsrad/foridrettsrad/Sider/Idrettsr%c3%a5dskonferansen.aspx
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Tilskudd_2011_til_idretts-_og_friluftsorganisasjoner_474423_2_P_O.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Tildeling_og_spesifisering_drift_2011_LIR.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Foredrag_23052011_Jorodd_Asphjell_Lokalidrettens_rolle_i_statens_fremtidige_folkehelsepolitikk.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Foredrag_23052011_Jorodd_Asphjell_Lokalidrettens_rolle_i_statens_fremtidige_folkehelsepolitikk.pdf

