
  

Referat styremøte nr. 7/2011-2012 

Dato:  14. november 2011 
Sted:  Nanset IF 
Tid:  18:00-21:00 
Tilstede:  Ann-Kristin, Nils Morten, Hanne, Grete og Loni 
Frafall: Steinar, Marte Gro, Øivind, og Glenn 

Saker 

Faste saker: 
Sak 1 Godkjenne innkalling - Ok 
Sak 2 Godkjenne referat fra forrige møte - Godkjent. 
Sak 3 Post 
Sak 4 Eventuelt 
Sak 8.  Gjennomgang av arbeidsprogram ref. årsmøtevedtak. (Utsatt) ( 
 Viser til sakslisten pkt. 6, side 7. Sak 8 er bakgrunnsinformasjon til sak 17. 

Sak 9.  Møteplan 
 Møte 8.  8. desember 

 
Sak 17 Startmøte med Loni. 
Målet med dette startmøte er å engasjere og bevisstgjøre idrettsrådets medlemmer, i forhold til hvilke kompetansetilbud 
som idrettskretsen tilbyr, samt igangsette handling basert på idrettsrådets ønsker og behov. Etter startmøte er det ønskelig 
at idrettsrådet velger hvilke moduler som dere ønsker å kurses i. 
 

 Modul 1 - Idrettens nasjonale rammebetingelser 

 Modul 2 - Idrettens egen politikk 

 Modul 3 - Idrettsforbundets lover 

 Modul 4 - Ansvar og rolle 

 Modul 5 - Lokal Idrettspolitikk 

 Modul 6 - Idrettens lokale ressurser 

 Modul 7 - Forberedende anleggsplanlegging 

 Modul 8 - Forholdet til kommunens administrasjon og politikere 

 Modul 9 – Anleggsplanlegging 

 Modul 10 – Kommuneplanlegging 
 
Følgende dokumenter anbefales: 
1. Veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd [NIF] 
2. Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité  
3. Idrettspolitisk dokument for 2011-2015 

 
I møte 19. oktober diskuterte vi litt hvordan vi skulle gjennomføre startmøte. 
Samtalen viste et behov for en intern utvikling og kompetanseheving: hvem er Larvik idrettsråd?  
Hvilke roller har vi, hvordan ønsker vi å jobbe sammen, og hvordan skal vi presentere oss selv utad?  
 
I løpet av kvelden er det et ønske at vi sammen kan lage målsetninger for de neste 3 årene. 
Dette ønsker vi igjen at skal munne ut i et startmøte for idrettslagene i Larvik, sammen med idrettsrådet.  
Her vil idrettsrådet presentere sin profil, sine verdier og målsetninger, og sammen vil idrettsrådet og idrettslagene forsøke å 
danne en felles plattform for idretten i Larvik.  (Hvem er idretten i Larvik, hvem ønsker vi å være/ hvordan ønsker vi å jobbe, 
og hvordan gjør vi det? ) 
 
Etter dette kan vi gå videre med å definere hvor mange og hvilke moduler idrettsrådet skal velge. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Referat_6_2011-12_LIR.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LIR-Saksliste-%C3%A5rsm%C3%B8te-2011.pdf
http://www.nif.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Rogaland/Idrettsr%C3%A5d/Veileder%20for%20samarbeid%20kommune%20og%20IR.pdf
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.idrett.no/omnif/ipd/Documents/Idrettspolitisk_dokument_2011-2015_A5.PDF


Oppsummering av startmøte, v/Loni: 
 
Kommentarer til tidligere gjennomførte kurs i Vestfold Idrettskrets: 

- Litt for omfattende, mulig å korte ned til konkrete punkter? 

- Hvordan finne frem til rett informasjon? 

- Mer tydelighet i forhold til kommunens organisasjon 

-  

1. Med grunnlag i gjennomgang av Larvik Idrettsråds arbeidsprogram, jobbet vi med følgende problemstillinger: 

- Hvem er Larvik Idrettsråd?  Vi delte gruppa i to og hver gruppe fikk lage en visjon/ et motto for idrettsrådet. 

Idrettsrådet kom frem til følgende: 

 ”Larvik Idrettsråd- din veileder mot en utviklende drift”  

 ”Larvik Idrettsråd: en foretrukken samarbeidspart” 

Under disse visjonene/mottoene fokuserte gruppa på idrettsrådet som et kunnskapsbasert, løsningsfokusert, utviklende og 

veiledende organ. Idrettsrådet ser seg selv som et synlig samhandlingsorgan med politisk innflytelse, som er hardt 

arbeidende. 

2. Etter dette hadde gruppa to oppgaver som de jobber med individuelt og i par hvor de presenterte for hverandre: 

- Hva er Larvik idrettsråd gode på? 

- Hva kan Larvik idrettsråd bli bedre på? 

Gruppa kom frem til følgende; 

Larvik idrettsråd er gode på å: 

- Jobbe mot kommune og politikere. 

- Lytte til hverandre. 

- Skape trygghet, ha humor og å være ærlige. 

- Være synlige. 

- Inkludere hverandre. 

- Ha overblikk og oversikt, særlig ved hjelp av god ledelse. 

- Være grundige og kunnskapsrike. 

- Ta imot nye styremedlemmer. 

 

Larvik idrettsråd kan bli bedre på: 

- Prioritering av saker; synliggjøre de viktigste sakene på våre sakslister. 

- Fordele arbeidsoppgaver på alle styremedlemmene; særlig i tråd med arbeidsprogrammet som ble vedtatt 

på årsmøtet i mars. 

- Lage en enda tydeligere handlingsplan. 

- Følge opp enda mer ovenfor klubber; samle Larvik enda mer, blant annet gjennom å tilstrebe å lage felles 

planverk, særlig anleggsplaner.  

- Følge opp anleggsutvalg og rapport idrettshaller 

 

3. Loni informerte om idrettskretsens kurstilbud, og idrettsrådet falt på at modulene under ”idrettsråd og idrettslag” og 

”idrettsråd og kommune” er av størst interesse; med et særlig ønske om ” Idrettens lokale ressurser”, 

”Anleggsplanlegging” og ”Forholdet til kommunen” 

 

4. Avtalte prosessen videre: neste styremøte blir 8.12. Her vil idrettsrådet i stor grad planlegge møtet med idrettslagene i 

Larvik, som holdes medio januar 2012. Under møtet med klubbene vil idrettsrådet fokusere på å starte en prosess 

rundt å lage en felles idrettsplan for Larvik. Vi vil forsøke å utfordre klubbene i forhold til samhandling og arrangering 

av ulike arrangement, og det endelige målet vil være å lage en langtidsplan for idretten totalt sett. Under kurset 

fremmes et forslag om at Ann-Kristin og Loni fungerer som klubbveiledere og kjører et startmøte for alle idrettslagene 

med formålet å samle idretts-Larvik rundt en felles målsetning. 

 



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

 Strategidokumentet for 2012-2015 ble presentert for politikerne 9.11. 
 Se linker til alle dokumentene på www.larvik.kommune.no/strategidokument2012_2015 

(skal behandles i møte i Idrett- og kulturkomiteen den 16.11.2011) 

Viser til sammendrag i innkalling nr. 7 

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://www.larvik.kommune.no/strategidokument2012_2015
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011069411&dokid=530110&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

