
  
Referat styremøte nr. 6/2011-2012 

Dato:  19. oktober 2011 
Sted:  Larvik Turns klubbhytte, Lovisenlund 
Tid:  18:00-21:00 
 
Ti lstede: Ann-Kristin, Steinar, Nils Morten, Grete, Øivind, Loni 
Frafa ll:  Marte Gro, Hanne og Glenn. 
 

Saker 

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

 Sakspapirer til Kretstinget 12. november er sendt på e -post. Hvem kan delta? : 
 Følgende deltar: Ann-Kristin (LIR) og Nils-Morten, Øivind, Grete og Loni (fra respektive klubber). 
Sak 8.  Gjennomgang av arbeidsprogram ref. årsmøtevedtak. (Utsatt) ( 

 Viser ti l sakslisten pkt. 6, s ide 7. 

Sak 9.  Møteplan 
 Møte 6.  19. oktober. 

 Møte 7.  14. november - Startmøte med Loni. 
 Møte 8.  xx. desember 

 

Sak 13.  Rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Planprogram.  
Kjeti l  presenterte utkastet til planprogram.  

Kjeti l  informerte og viste stor vi lje til brett samarbeid fremover. Planprogrammet er tilsendt s tyremedlemmene 
pr. e-post. 

 

 Tips! Det ligger mye god dokumentasjon på idrettsanlegg.no - se Publikasjoner fra  Idrettsavdelingen 

Sak 16.  Søknader i forbindelse med strategidok. 2012-2015, se høringsuttalelse. 

 Denne saken besluttes på e -post i forkant av s tyremøte, pga. kort behandlingstid. 
 
Sak 17 Startmøte med Loni. Utsettes til neste møte 14. nov. 
 

PÅGÅENDE SAKER: 
Sak 14.  Tilskuddsmodeller – noe å tenke på for Larvik? 

 Viser ti l: 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». Spørre lagene om hvilke store arrangementer de har.  
Vi  bør følge opp dette med et nytt møte med idrettslagene. 
I  ti l legg skal vi  arrangere et tilskuddskurs for klubbene (forutsetter finansiering), og kretsen ønsker å  komme 

på et klubbmøte for å  orientere om klubbutvikling og kurstilbud fra VIK.  
 
ORIENTERINGSSAKER 
 Møter, kurs, annet 

Sak 4. Eventuelt: 

 Tal l: Kulturskolen, ansatte kultur vs . idrett, Økonomi og antall deltagere. Ansv. Ann-Kristin 
o Ca. 32 hoder fordelt på 19,5 s tillinger. 

 

 Innspill fra Nanset ang. mange it- systemer i  NIF. Det gjør rapportering og kontroll vanskelig for 
fleridrettslagene. LIR tar dette opp med krets og osv. 

 

 Tjøl l ing har klaget inn tildeling av tidene på Månejordet.  

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Referat_5_2011-12_LIR.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LIR-Saksliste-%C3%A5rsm%C3%B8te-2011.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/idrett/publikasjoner-fra-idrettsavdelingen.html?id=86915
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Larvik_Idrettsr%C3%A5d_h%C3%B8ringsuttalelse_til_s%C3%B8knader_i_forbindelse_med_strategidokumentet_2012-2015.pdf
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

