
  

 

Referat styremøte nr. 4/2011-2012 

Dato: 7. september 2011 
Sted: Sliperiet 
Tid: 18:00-21:00 
 
Tilstede: Ann-Kristin, Steinar, Nils Morten, Grete, og Loni 
Frafall: Marte Gro, Hanne, Øivind og Glenn. 
 
 

Saker 

Faste saker: 
Sak 1 Godkjenne innkalling - OK 
Sak 2 Godkjenne referat fra forrige møte. (vedlagt nr. 2 og 3) 
Sak 3 Post 

 E-post fra VIK: Høring strategiplan Vestfold idrettskrets. Frist 12.09.2011. Se sak 11 

 E-post fra VIK: Innkalling til Vestfold idrettskrets sitt kretsting 12. november 2011. Frist 01.11.2011 

 E-post fra VIK 30. august: Ønsker Oversikt over spillemidler, uprioritert liste for 2011. 

 E-post fra Kjetil 10. aug. Re: Behovsanalyse flerbrukshall Torstvedt: 

Ifm. ny skole på Torstvedt, så har idrett en jobb å gjøre i forhold til behov ettermiddag og 
kveld.  Nanset og Idrettsrådet er tenkt å sitte i prosjektgruppa som skal ha oppstartsmøte 30. aug. 
Idrettens utfordring i forhold til behovet er å synliggjøre omfanget mht. bruk til treninger og kamper 
for alle innendørsidretter som pt. Er: Håndball, innebandy, basket, volleyball og badminton. Futsal er 
foreløpig ikke en del av dette, men hører under fotball. Viser for øvrig til retningslinjer for utleie i KPD 
idrett og friluftsliv.  Jeg håper du kan ta på deg ansvaret med å sjekke ut med nevnte grener om 
behovet for flere treningstimer i en evt. ny flerbrukshall (håndballbanestr. 20x40 m.).  Nanset kan jo 
spesielt utfordres mht. om de har tenkt å starte opp med nye grener iht. til innendørsidretter. Dersom 
du kan ta på deg denne oppgaven ville det vært fint om du kan ha med deg disse tallene til møtet den 
30/8.  Selv har jeg en jobb å gjøre ift. spillemidler, gode løsninger, kostnader kontra gymsal etc. 

 Mvh Kjetil 
 

Oppgaven i forhold til vedtaket KST-069/11: 

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. 

 

Innstilling klar til desember. 

http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/strategiplanpahoring.aspx
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011033002&dokid=477795&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF


Sak 4 Eventuelt 

a. 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. 

Løftes inn som egen sak – se Sak 14. 

 

b. Tall: Kulturskolen, ansatte kultur vs. idrett, Økonomi og antall deltagere. Ansv. Ann-Kristin 
 
c. Nettmøter med de politiske partiene. Oppfølgning av LIRs 7 spørsmål. 

Ansv. Ann-Kristin. ØP har bedt om et intervju med idrettsrådet i forkant av valget, og her 
stiller Nils Morten og Ann-Kristin. Nils Morten og Ann-Kristin. Viser til oppslag i ØP 10. sept. 
2011: Fått opp øynene for idretten 
 

Sak 8.  Gjennomgang av arbeidsprogram ref. årsmøtevedtak. (Hvis vi får tid) 

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.  20. september, Bommestadhallen.  
Møte 6.  19. oktober – Startmøte med Loni?. 
Møte 7.  14. november (avlyses hvis hele styret deltar på VIKs ting 12. november) 
Møte 8.  desember 
 
Tidspunkt klokken 18-20 (event. 21:00 ved tung saksliste) 

 

Sak 11. Høring strategiplan Vestfold idrettskrets.  
Vestfold idrettskrets sin strategiplan for neste kretstingperiode legges ut på høring. Planen gjelder for 
2012-2014. Høringsfristen er 12. september 2011 
 Oversendelsesbrev 
Strategiplan Vestfold idrettskrets 2012-2014 
Loni orienterte om kretsens arbeid. LIR har ingen bemerkninger til strategiplanen. 

 
Sak 12.  Spillemiddelsøknader 2012, se vedlegg. 
 Det har pr. 1. september kommet inn 18 søknader, hvorav 10 er nye. 
 Samlet søknadssum er ca. 22 mill. 
 
Sak 13.  Rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Planprogram.  
 Tas til orientering. Kjetil sender nytt forslag til planprogram. KOU skal vurderes. 
 
Tips! Det ligger mye god dokumentasjon på idrettsanlegg.no - se Publikasjoner fra Idrettsavdelingen 

Sak 14.  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. 
LIR orienterer det nye kommunestyret om dette i et eget møte etter valget. I forkant av dette vil vi lage 
en prioritert handlingsplan som tema for møte. 
 

Sak 15.  Klubbmøter 

 Ref klubbmøte 20. juni «Gode arrangementer».  
Vi bør følge opp dette med et nytt møte med idrettslagene. 
I tillegg skal vi arrangere et tilskuddskurs for klubbene, og kretsen ønsker å komme på et 
klubbmøte for å orientere om klubbutvikling og kurstilbud fra VIK. 

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://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Larvik_IR_Fått_opp_øynene_for_idretten__OP_10092011.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/strategiplanpahoring.aspx
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/H%C3%B8ring_strategiplan_Vestfold_idrettskrets.pdf
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/Strategiplan.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/idrett/publikasjoner-fra-idrettsavdelingen.html?id=86915
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://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LIR_Invitasjon_til_klubbm%C3%B8te_20._juni.pdf


 

ORIENTERINGSSAKER: 
  Leie Månejordet kunstgressbane? Søknadsfrist 15. september! 02.09.2011 

  Har dere råd til å la være? 02.09.2011 

  Larvik kommunes idrettspris - Forslag på kandidater 02.09.2011 

  DRIFTSTILSKUDD 2011 30.06.2011 

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) 31.05.2011 

  Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2011 30.06.2011 

  IKKE GLEM! Søknadsfrister for momskompensasjon 08.06.2011 

  Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg 08.06.2011 

  Medlemssystemer i norsk idrett 31.05.2011 
 

 NM i Judo 23-25 mars 2012, tildelt Larvik Judoklubb. (Larvik Arena) 
 
 

Møter, kurs, annet: (Ann-Kristin) 
 8. august: Befaring nærmiljøbanen kunstgress (spillemiddelsøknad) + beachhåndballbanen til Nesjar.  

 8. august: Befaringen i Bergslihallen, Halsen IF. Revisjon av regnskap "Rehab. Bergslihallen" og 

"Triksepark". 

 16. august: Møte med Kvelde Vannskiklubb, Rådmann og Kjetil. 

 18. august Kurs om tilskudds- og støtteordninger, VFK m/ Anders Vik. 

Det er ønskelig å kjøre tilsvarende kurs lokalt -med Anders Vik, i regi av kultur- og idrettsrådet. 

 

 23. august Kurs for idrettsråd om idrettens rammebetingelser. Øyvind og Grete deltok. 

 28. august åpning nærmiljøanlegg, Nesjar IF. Ann-Kristin deltok med gave og tale. 

 Valgmøte om idrett 29. august. Loni og Grete deltok. 

 5. sept. Møte med kommunen v/Kjetil 

 5. sept. Kurs Forberedende anleggsplanlegging, Nils Morten og Ann-Kristin deltok. 

 Nils Morten og Ann-Kristin vil kjøre tilsvarende kurs internt for styret i høst. 

 

Politiske møter: 
07.09.2011 OKK SAK 026/11: Videreutvikling av Farrishallen og Mesterfjellet tilfluktsrom- prosjektmidler til 
å utarbeide et program for sambruk med ny 1-10 skole 
Neste møte i OKK er 28. sept. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 21:00 
 
Neste møte blir 20. september kl. 18 – 21 i Bommestadhallen 

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1185426&CatId=450500
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1185425&CatId=450500
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1185424&CatId=450500
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1171944&CatId=450500
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1164068&CatId=450500
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1171945&CatId=450500
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1166315&CatId=450500
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1166325&CatId=450500
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1164054&CatId=450500
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/Valhgm%C3%B8teomidrett29august.aspx
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011050140&dokid=502559&versjon=5&variant=A&ct=RA-PDF

