
  

Referat styremøte nr. 9/2011-2012 

Dato:  4. januar 2012 
Sted:  Sliperiet rom 201 
Tid:  18:00-20:00 
Tilstede:  Ann-Kristin, Steinar, Nils Morten, Marte Gro, Hanne, Grete, Øivind og Loni 
Frafall: Glenn. 

Saker 

Faste saker: 
Sak 1 Godkjenne innkalling 
Sak 2 Godkjenne referat fra forrige møte – referat nr. 7 godkjent, nr. 8 utsatt. 
Sak 3 Post 
 E-post fra VIK 04.01.2012: Søknad fra Svinvika Tennisklubb om opptak i NIF – til vurdering av LIR. 
 E-post fra Larvik kommune  Høring:  

Planprogram: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016  (ref. sak 13) 
Forslag til planprogram pr oktober 2011.doc Høringsfrist 27.01.2012 

 
Sak 4 Eventuelt  

 Aktiv Larvik: Viser til oppdatert prosjektbeskrivelse (e-post 4.1.2012). 
Ann-Kristin orienterte kort om møtene med styringsgruppa. 
Nils-Morten refererte til Tjøllings prosjekt i samarbeid med nærmiljøutvalget og skolen. 
Skeptisk med tanke på erfaringer med tidligere kortsiktige prosjekter som skolemat og leksehjelp. 
Grobunnen for aktivitet i et langsiktig perspektiv må tilrettelegges med rett kompetanse i skolen. I dag 
er det manglende lederskap ift. fysisk aktivitet i et læringsmiljø. 
Oppvekstsentrene må ha faste veiledere. Viktig å ha et helhetsperspektiv i helsearbeidet, fokus på 
forebygging foran rehabilitering. Valg av samarbeidspartnere må byttes på en tverrsektoriell plattform. 
Kortreist aktivitet. Tjølling har nå 10 instruktører fra Aktiv365 som er engasjert som assistenter inn i 
SFO.  

o Minta- Opplev Larvik: store arrangementer og mulig dugnadsjobbing. Ann-Kristin kontakter Hege. 
o Møteplassen.  

Håndball, basket og bandy samarbeider om et prosjekt for ungdom mellom 13-19 år – Møteplassen, 
som har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Invitasjonen er sendt via Scansis AS. De aktuelle 
klubbene har fått invitasjonen. 

 
Sak 9.  Møteplan og oversikt 2012– forslag – SJEKK KALENDEREN DERES  

Styremøter LIR Kommunedelplan-møter Idrett- og kulturkomiteen 
og Oppvekstkomiteen 
 

Kommunestyret 

08.02.2012 
14.03.2012 
26.03.2012 – årsmøte 

05.01.2012 (18-20) ressurs 
27.01.2012 Høringsfrist 
02.02.2012 (18-20) folkemøte 
07.02.2012 (18-20) tema 1/ressurs 
- Idrettsanlegg og aktivitet 
16.02.2012 (18-20) tema 2/ressurs 
- Natur- og friluftsområder 
08.03.2012 (18-20) tema 3/ressurs 
-Barnehage og skole som 
nærmiljøanlegg og 
aktivitetsområde 

01.02.2012 
29.02.2012 
28.03.2012 
02.05.2012 
30.05.2012 (KDP) 
05.09.2012 
10.10.2012 (KDP) 

30.01.2012 Møte med LIR 
15.02.2012 
14.03.2012 
18.04.2012 
23.05.2012 
13.06.2012 (KDP) 
19.09.2012 
24.10.2012 (KDP) 

Kurs VIK: 9. januar Temakveld i Vestfold om de nye lovnormene 

Kommunen og idrettsrådet møter: hver 3 uke på mandager 12-14 (Dagtid, Ann-Kristin) 

Aktiv Larvik møter: hver 3 uke på tirsdager fra og med 17.01.2012 til og med 28.02.2012 kl. 9-12 (Dagtid, Ann-Kristin) 

Tilskuddsmøte i regi av Larvik kommune blir 1. mars – søknadsfrist (driftstilskudd) 15. mars. 

Minta – Opplev Larvik har møte første torsdag hver måned (kl. 8-10) Loni og Ann-Kristin deltok 15.12 

 

http://larvik.kommune.no/Nyheter/Siste-nytt/Kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2016---utleggelse-av-forslag-til-planprogram/
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&


Sak 18 -  Møte med kommunestyret 30. januar 
 Vi har kun 30 minutter til rådighet i dette møte: Hvem – Hva – Hvordan 
 

Fokus Larvik ønsker å framstå som en attraktiv by med gode aktivitetstilbud 
Kostra – sammenligning kultur og idrett. Ann-Kristin sjekker strategidok. og relevant dokumentasjon. 
 
Presentasjon: Power Point – ansv. Ann-Kristin. 

 Fakta om idretten, Driftstall 
 Idrett og skole - Tjøllingmodellen 

 
Viser til Forslag til planprogram pr oktober 2011.doc  
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016, kap. 5. 
 Utfordre politikerne på 5.1 – 5.3 
 
Hvilke forventninger har politikerne til disse punktene, hvem skal komme med planer og prioriteringer. 
Larvik trenger en idrettslig byutviklingsplan. Nice to have vs. Need to have 
 
Hvilke utfordringer har vi med tanke på at idretten eier anleggene selv – blir samhandlingsarenaen vanskelig? 
 

 

 
Orienteringssaker 

 

 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. 

 Strategidokument 2012-2015 

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://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
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2011067051&dokid=526775&versjon=19&variant=P&ct=RA-PDF

