
  

Referat styremøte nr. 8/2011-2012 

Dato:  8. desember 2011 
Sted:  IF Fram 
Tid:  18:00-21:00 
Innkalt:  Ann-Kristin, Steinar, Nils Morten, Hanne, Marte Gro, Grete, Øivind. 
Frafall:  Loni og Glenn 

Saker 

Faste saker: 
Sak 1 Godkjenne innkalling OK 
Sak 2 Godkjenne referat fra forrige møte – referat nr. 7 ble sendt 21. november, godkjent OK. 
Sak 3 Post 
Sak 4 Eventuelt 
Sak 8.  Gjennomgang av arbeidsprogram ref. årsmøtevedtak. (Utsatt) ( 
 Viser til sakslisten pkt. 6, side 7. 

Sak 9.  Møteplan – forslag til møtedatoer ble framlagt. 
 
GJENNOMGANG/ PRESENTASJONER: 

 IF Fram & framtiden – vi møter Frams hovedstyre kl. 18 – 19 – OK 8. desember 

 Nesjar – Verdidokument – en presentasjon v/ Hans Jørgen - UTSATT 
 
Sak 17 Startmøte med Loni. Viser til referat fra møte 7: 

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. 

Kurs for IR: Aktuelle moduler som vi må avtale tidspunkt for: 

 Modul 6 - Idrettens lokale ressurser 

 Modul 8 - Forholdet til kommunens administrasjon og politikere 

 Modul 9 – Anleggsplanlegging 

 Modul 10 – Kommuneplanlegging 
 
Sak 15 -  Klubbmøte – når er det realistisk å få til et klubbmøte mtp. folkemøte, årsmøter etc.) 
 Kurs i tilskuddsordninger - 2 kurs: 3 timer inspirasjonskurs og 5 timers søkekurs. Se tilskuddsportalen.no 
 Anleggsplaner 
 Arrangement 2012 
 
Orienteringssaker 

 Planprogram: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016  (ref. sak 13) 
Forslag til planprogram pr oktober 2011.doc  
 

 Prosjekt "Aktiv Larvik" - et partnerskapsprosjekt som Larvik kommune har fått aksept for fra Helsedirektoratet.  

 Viser til prosjektbeskrivelse sendt 21. november. Ann-Kristin rapporterer kort fra møte i Gøteborg. 
 

 KOSTRA og informasjon til politikere, se også aktuell anleggs rapport fra NIF: Anlegg og spillemidler 2011 

 Betalingssatser - utleie 

 Søknader om tilskudd til behandling i f.m. Strategidokumentet 2012-15 
Søknadsfrist 1.september 2011 – må si at jeg finner det noe underlig at Formannskapet avviker fra 
prioriteringslisten som kommunen og idrettsrådet har lagt til grunn. Saken behandles i Kommunestyret 14. des. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LIR-Saksliste-%C3%A5rsm%C3%B8te-2011.pdf
http://www.scan4news.com/Produkt/Tilskuddsportalen
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011064097&dokid=522465&versjon=5&variant=P&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011064097&dokid=522465&versjon=5&variant=P&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011064097&dokid=525297&versjon=1&variant=P&
http://www.idrett.no/tema/anlegg/Documents/Anlegg%20og%20spillemidler%202011.pdf
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011065913&dokid=525197&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011061555&dokid=518529&versjon=13&variant=P&ct=RA-PDF

