
  

 

Referat styremøte nr. 3/2011-2012  

Dato: 13. juni 2011 
Sted: Marte Gro 
Tid: 19:00-21:00 

Tilstede: Ann-Kristin, Steinar, Marte Gro, Grete, Øivind. 
Frafall: Hanne, Nils Morten, Loni og Glenn. 
 

Saker 

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

 Brev fra VIK 19. mai vedr. Kompetansetilbud til Idrettsrådene i Vestfold: 
 VIK setter som betingelse at årets tildeling av økonomisk støtte til idrettsrådene, forutsetter at 
idrettsrådene har gjennomført ett Startmøte innen 1. oktober 2011 og en modul innen 1. 
november 2011. Vedtak: LIR bestiller startmøte med Rolf Gunnar Haagensen 25. august. 

 Fram og rehabilitering: Vestfold fylkeskommune hadde møte vedr. Fylkesanlegg - IF Fram 7. juni. 
Kjetil Lundeberg og Bjørn Lauritzen (VIK) deltok sammen med IF Fram og fylket. Administrasjonen 
i fylket er ikke positive til å opprettholde fylkesstatus på anlegget. 

 Idrettens lokale verdiskapning for Larvik: Vi har mottatt hefte utarbeidet av Thor Helm Hansen i 

VIK. Vi må tilpasse innholdet til vår egen kommune. 

 E-post fra Nesjar IF 29. mai: Tilskudd Larvik kommune - nærmiljøanlegg Nesjar IF 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av vårt nærmiljøanlegg ble det bevilget kr 50 000,- 

som skulle dekke kommunens interne kostnader knyttet til byggeledelse. Nå når vi har "overtatt" 

hele prosjektet selv - og tar all administrasjon selv - så tillater vi oss å søke om at disse pengene 

tilfaller prosjektet/Nesjar IF. Søknaden ble ikke imøtekommet, deler av midlene er allerede brukt. 

 

 Utredning av flerbrukshall - Oppnevning av representant fra Larvik Idrettsråd 

(Viser til kopi av e-post fra Vilhelm Einen 1. juni. Kjetil ønsker å ha med en representant fra LIR i 

tillegg til Nanset). I Sak 069/11 fattet Larvik kommunestyre følgende vedtak: 

1. I videre planlegging av ny 1. – 7. skole på Torstvedt skal familiesenter innarbeides i 

prosjektet. 

2. Behovet for flerbrukshall i tilknytting til skoleanlegget utredes videre og økonomiske 

konsekvenser av dette legges fram for kommunestyret september 2011. 

3. Det søkes innarbeidet en tomt for en barnehage på inntil 6 avdelinger innenfor 

reguleringsområdet. 

 I forbindelse med pkt. 2 ligger det en forpliktelse i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv å 

involvere Nanset idrettsforening i utredning av behovet for en flerbrukshall i tilknytting til ny 1-7 

skole på Torstvedt. Vi ber derfor idrettsforeningen oppnevne en representant til å delta i 

utredningsarbeidet. Vi satser på oppstart medio juni 2011 og sluttført i løpet av september 2011. 

Vedtak: Ann-Kristin stiller fra LIR. 



ORIENTERINGSSAKER: 

 Økonomi (kontingenter og rapport idrettshaller): Ann-Kristin sender faktura til alle idrettslagene. 
 

 Møte med Høyre 29. mai 2011:  

Loni, Øyvind, Nils Morten og Ann-Kristin stilte i møte med de nye listekandidatene til Høyre. Vi hadde 

følgende saker på agendaen: 

1. Idrettens lokale verdiskaping, AK 
2. Rammebetingelser: fordeling av tilskudd (Kort resyme v/AK) 
3. Nye anlegg - status spillemiddelsøknader:  

 Interkommunale/ regionale anlegg, eks. Fram  

 Investeringsløsninger (Sandefjord, Porsgrunn)  

 Driftstilskudd  
(Det må følge med midler til drift av nye anlegg, Øyvind informerer kort i forhold til 

Kaken. 

 Rapport idrettshaller, livstidssyklus, satellittregnskapet (SSB) 
4. Skole, folkehelse, ernæring, v/Nils-Morten 

 Idrett-skole 

 Gymlærere / aktivitetsledere: Hvordan gjøre kommunen attraktiv i forhold til unge 
nyutdannede. 

5. Friluftsliv vs. tradisjonelle anlegg, v/Loni. 

6. Valget 2011 idrettens fanesaker – Hva sier Høyre i sitt partiprogram? 

7. Eventuelt:  

 Informere om Folkehelse-møte 23. mai 
Høyre gav til slutt uttrykk for at dette var et fora de ønsket mer av i tiden framover. 

 

 Loni og Ann-Kristin tok initiativ til et møte 19.5 med Opplev Larvik vedr. samarbeid rundt gode 
arrangementer. Resultatet ble et klubbmøte 20. juni med temaet «Gode arrangementer». 
Ann-Kristin kontakter foredragsholdere og sender ut invitasjon til klubbene. 

 
Sak 4 Eventuelt  

 Marte Gro orienterte litt om Vestfold fotballkrets og klubbutviklingsprosjekt og status antall lag 
viser en nedgang fra året før. Vestfold fotballkrets har gode tilbud i forhold til 
aktivitetslederutdanning, og de har laget et eget barneidrettshefte. 

 
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, Marte Gro 
Møte 4.  7. september, Sliperiet 
Møte 5.  september 
Møte 6.  oktober 
Møte 7.  november 
Møte 8.  desember   Tidspunkt klokken 18-20 (event. 21:00 ved tung saksliste) 
 

Sak 10.  Lokale aktivitetsmidler (LAM): 

LAM skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt 
idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og 
ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.  

Det er i 2011 kr 156.366.924 kr til fordeling totalt. Av disse får Vestfold kr 7.531.870 hvorav Larvik kr. 
1.329.510,-. Pengene vil bli fordelt og overført til de ulike idrettslagene. Fordelingen finner dere her. 
Fordeling var klar fra LIR 31. mai. 
 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LIR_Invitasjon_til_klubbm%C3%B8te_20._juni.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LAM_tildeling_Juni_2011.pdf

