
  

Protokoll Styremøte LIR 

Nr. 1 – 2012/2013 
 
Dato:  14. mai 2012 
Sted:  Larvik Turn IF, klubbhytta 
Tid:  18:30-21:00 
 
 

INNKALT: DELTATT: SIGNATUR: 

Ann-Kristin Aanstad X  

Grete Larsen Telle X  

Hanne Jaerson  X  

Loni Pedersen  X  

Nils Morten Halvorsen  X  

Steinar Dalen  X  

Vigdis.Stensrod.Haugvaldstad  X  

Vara (ikke møteplikt):   

Bjørn Omholt X  

Ida Marie Dybdahl   

 

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. GODKJENT. 
Sak 02 Godkjenne  

Protokoll 
Ny lovnorm 
Nytt styre 
Se også Linker under styret i LIR 

 
Sak 03 Post:  

 Klagesak - søknad om medlemskap i NIF. (ref. e-post) 

 Juell Thomas Ek er eksludert fra norsk idrett (ref. e-post) 

 26. april fra Vestfold Idrettskrets: Invitasjon til infomøte om OL søknaden 15. mai. Ann-Kristin 
er påmeldt. 

o God diskusjon: 
o Pengebruk, markedsføring, få land som har råd, etterbruk,  
o Anbefaler at 1 time aktivitet og måltid innføres i skolene 
o  

 26. april fra Vestfold Idrettskrets: Nytt arbeidsår - besøksrunde etter valgene i idrettsrådene 
(ref. e-post) 

 Nyhetsbrev april og mai 2012 fra Vestfold idrettskrets 

 27. april E-post fra Rådmannen Larvik kommune v/Gro Herheim vedr. NMK Larviks  

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/%C3%85rsm%C3%B8teprotokoll_2012_signert.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Lov_for_Larvik_Idrettsr%C3%A5d_26032012_-_Vedlegg_1.pdf
http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/finnidrettsrad.aspx?OrgElementID=85&cmd=contacts
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementID=85&CatId=906622
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/Infom%C3%B8teomOLiOslo2022.aspx
http://idrett.forbundetonline.no/SiteCollectionDocuments/NYHETSBREV%20april%202012.pdf
http://idrett.forbundetonline.no/SiteCollectionDocuments/NYHETSBREV%20mai%202012.pdf


 søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark for motorcrossbane på Malerød, gbnr. 
4139/1, i Larvik. (Sammendrag: Det foreslåes at tiltakshaver iverksetter regulering av 
området.) Saken skal behandles i Kommunestyret 23. mai. (ref. e-post) 

 
Sak 04 Eventuelt 
Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner" inviterer til fagkurs på Sliperiet i Larvik den 22.05.12 

 
Vannmåler:  
Kommunen oppfordres til å sende ut alle nye retningslinjer til klubbene på e-post.  
Samt opplyse på faktura hva som eventuelt er årsak til for eksempel dobling av vannavgift. 
 
Tildeling treningstid:  
Kommunen oppfordres også her til å sende ut frist for søknad på e-post. 
 
Sak 05 Driftstilskudd 2012 søknader og fordeling (Se vedlagte Excel – fil) 
Ann-Kristin orienterte om prosessen med tilskuddsfordeling så langt. 
 
Styret oppfordret til samordningsmøte mellom kommunen og KIL da de har frontet klagesak. 
 
Sak 06 Opptak av ny grupper i 2 idrettslag  

 Ny gruppe i Idrettslaget Sporty: Håndball. 

 Ny gruppe i Larvik Atletklubb: Styrkeløft. 
(se dok 0031_001.pdf og 0032_001.pdf fra Vestfold Idrettskrets) 

 
VEDTAK: 

Larvik Idrettsråd anbefaler opptak av begge gruppene. 
 
 
Sak 07 Aktiv Larvik – Forankring av prosjektet i Larvik Idrettsråd 
Kommunestyret fikk melding om prosjekt Aktiv Larvik i KST 14.03.12 (032/12). 
Saken har også vært informert om i Idrett og Kulturkomiteen og Innvandrerrådet. 
I tillegg bør det følges opp med et informasjonsmøte for alle partiene, samt en omtale i ØP. 
Det er avholdt et informasjonsmøte med lag og foreninger 9. mai, hvor også AktivSkole365 
ressurselever deltok.  
 
Følgende sakspapirer sendes som vedlegg: 

 Prosjektbeskrivelse til lagene 

 Partnerskapsavtaler 
I tillegg vil Ann-Kristin informere om: 

o Rammer for prosjektleder, sammensetning prosjektgruppe 
og styringsgruppe 

o Spørreskjema og Rekrutteringsstrategi 
Se link til utkast til Spørreundersøkelsen 

 
VEDTAK: 

Larvik idrettsråd stiller seg positiv til at idrettsrådet v/leder, tar en aktiv 
prosjektlederrolle i Aktiv Larvik. Prosjektmidler kan overføres til idrettsrådet, slik at 
utbetaling til lag, foreninger og prosjektleder kan foretas i henhold til mottatte 
timelister og fakturaer. 

 

 

http://www.larvik.kommune.no/Temaogtjenester/Barn-unge-og-familie/Vold-og-overgrep/Vold-i-nare-relasjoner/
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012012177&dokid=563718&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBYVzl3eW84Rll0amgwd0lmcy1kSGc6MQ


Sak 08 Frivilligsentral – Forankring intensjonsavtale for Larvik Idrettsråd 
Se vedlegg:  
583902_1_A_Melding KST 18042012 Frivilligsentral i Larvik kommune.pdf 
og intensjonsavtale friv sentral.doc 
 

VEDTAK: 
Larvik idrettsråd gir leder fullmakt til å inngå en intensjonsavtale i forhold til 
etablering av en frivilligsentral i Larvik. 

 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016 

Alle dokumenter i arbeidet med Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
2013-2016 er nå tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen. Se 

Orientering fra Kjetil, 8. mai: (viser til e-post) 
«Vil bare informere dere alle om at vår Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 2013-2016, er i tråd med anbefalingene i vedlagt brev fra Nasjonalt råd for fysisk 
aktivitet. Da har vi i hvert fall gjort noe riktig, så gjenstår det å se om vi kommer i mål. 
 Høringsutkastet utarbeides nå hos grafisk byrå og legges frem for aktuelle politiske komiteer 
i slutten av mai.» 

 

Orientering vedr. fast leie for sesongen 2012/2013 av kommunale idretts- og svømmehaller samt 
Arena Larvik, sendt fra Sylvi 11. mai: 

Fredag 30. mars og fredag 13. april ble det annonsert i ØP at søknadsfristen for fast leie for 
sesongen 2012/2013 av kommunale idretts- og svømmehaller samt Arena Larvik var 30. 
april.  Ved søknadsfristens utløp kan vi ikke se å ha mottatt noen søknad fra deres klubb.  
Dersom dere ønsker å leie en kommunal idrettshall, svømmehall eller Arena Larvik, må 
søknaden være sendt undertegnede innen tirsdag 15. mai. 

 

IF Fram - vedr. søknad om dispensasjon fra krav om 40 års drift. 
Viser til brev fra Kulturdepartementet til Vestfold idrettskrets. 
Se vedlegg: 590664_1_A KDP_brev fra Nasjonalt Råd for fysisk akt.pdf 
Med konklusjon: 

 
Melding KST 18042012 
Se vedlagte pdf-dokumenter:  
581531_1_A Melding KST 18042012_Etterbruk av Nanset skole_utsatt  
584269_1_A KST 18042012_Utleiekontrakt og retningslinjer for utleie av skolelokaler til overnatting i 
584270_1_A_ KST 18042012 Melding til brannvesenet ang overnatting 
Melding til KST 180412 vedr bruk av kommunale lokaler til overnatting 

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012019524&dokid=583902&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Kultur/Idrett-friluftsliv/Kommunedelplan-for-idrett-og-friluftsliv/Kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2016/


Oppsummering siden sist: 
 21. mars  Møte i prosjektgruppa til Aktiv Larvik. Nils M. og Ann-K. deltok. 
 17. april:  Anleggskonferansen i Stokke. Ann-Kristin deltok. 
 18. april  Møte i styringsgruppa til Aktiv Larvik. Ann-K. deltok. 
 18. april  Møte i prosjektgruppa til Aktiv Larvik. Nils M. og Ann-K. deltok. 
 23. april:   Samordning av regnskapsinformasjon 

Vigdis og Ann-Kristin deltok (m.fl.) 
 24. april:   Folkehelseseminar (Klikk for foredragene). Ann-Kristin deltok. 
 9. mai:   Informasjonsmøte med idrettslag ang. Aktiv Larvik.  

Nils Morten og Ann-Kristin deltok. 
 11. -12. mai: Veiledersamling for kursledere. Loni og Ann-Kristin deltar. 

 
 + Faste møter med idrettssjefen og flere møter i regi av etablering av Frivilligsentral 
 Ann-Kristin har deltatt på noen årsmøter: Stag, Fram (1/2), Nanset og Halsen 
 
 
 
 
Neste møte:  
12. juni kl. 18:30 på Larvik seilforening  
 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,2686:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:97045::1:5569:1:::0:0
http://www.larvikseilforening.no/public/index.php?set_language=no&cccpage=kart_og_veibeskrivelse

