
 

Protokoll Styremøte LIR 

Nr. 2 – 2012/2013 
 
Dato:  12. juni 2012 
Sted:  Seilerhytta, Viksfjord 
Tid:  18:30-21:00 
 

INNKALT: DELTATT: SIGNATUR: 

Ann-Kristin Aanstad X  

Grete Larsen Telle -  

Hanne Jaerson  -  

Loni Pedersen  -  

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, ingen saker til eventuelt. 
Sak 02 Godkjenne referat fra siste møte. OK 
Sak 03 Post:  
10. juni: E-post fra Nesjar IF vedr. Avslag på klage vann-renovasjon 

Tilbakemelding fra Kjetil: 
Hei. 
Ukjent for meg dette med vann-renovasjon som Nesjar og Halsen opplever. Her bør 
nok idrettsrådet på vegne av idrettslagene evt kontakte RE- leder Knut Hjalmar 
Gulliksen i KMT, dersom det er ønskelig med et møte. Jeg kan selvfølgelig stille opp på 
et slikt møte. Ut over det er det lite jeg kan få gjort, beklageligvis..... 
Mvh Kjetil Lundeberg 

8. juni:  E-post FRIVILLIGSENTRAL I LARVIK - STATUSRAPPORT JUNI 2012 
18. mai  E-post fra NIF vedr. Vare- og tjenestemoms 2012  

Søknadsfristen for medlemsorganisasjonene for vare- og 
tjenestemomskompensasjon er 16. august 2012. Les alt om årets 
søknadsrutiner for vare- og tjenestemomskompensasjon 2012. 

22. mars: E-post ble sendt fra NIF 22. mars vedr.  
 Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg - søknadsfrist 15. august 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_1_2012-2013.pdf
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/moms/Sider/Vare-ogtjenestemoms2012.aspx
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/moms/Sider/Vare-ogtjenestemoms2012.aspx


Presentasjoner: 
Kl. 18:35 Kvelde Vannskiklubb v/ Tom Hvaara orienterte om status for klubben og  
 Larvik Vannsportsenter. Vannskiklubben holder på med to caser: 

 
1. Nytt anlegg i Brunlaskogen, Larvik Vannsportsenter 
Estimerte kostnader for anlegget er 8,5 mill. De har fått lovnad om 1 mill fra 
Kulturdep. Ift. kostnadskrevende anlegg. 
Saken har vært gjennom 1. gangs behandling i Planutvalget – noen innkomne 
kommentarer, men ingen i Planutvalget. Noe av dette vil påføre merkostnader (NVE 
kvikkleire undersøkelser m.m) - så langt så har klubben lagt ut  
ca 250.000. Håper å kunne sende søknad om spillemidler innen 01.09.2012. 

 Detaljert reguleringsplan for Brunlaskogen - Larvik Vannsportsenter, del av 
gbnr. 4044/1. 

 Brunlaskogen - Larvik Vannsportsenter , del av gbnr. 4044/1/ - detaljert 
reguleringsplan 1. gangs behandling. (17/1-2012) 

 
2. Tilgang til Korvika – Klubben har drevet her i 40 år. 
Tom meldte om store konflikter med 2 grunneiere, ift. sesongens aktivitet på Korvika. 
Ref. Saker til behandling i kommunestyret 20.06.2012: 
Se Melding til KST 1/6-2012 om konflikten 
Advokat Raaen krever stans i all vannskikjøring på Korvikvannet 
Kommuneadvokatens svar til Raaen: 
«Det er gjennom forskrift gitt en dispensasjon til vannskikjøring, noe som for øvrig 
har pågått i område i lang tid. Kommuneadministrasjonen forholder seg til denne.» 
Senterpartiet nå har sendt en Interpellasjon til Kommunen - det vil si at det kan være 
kjøre stopp for oss etter neste ukes Kommunestyremøte. 
 
121/12: Interpellasjon om Korvikvannet - ras- vannskikjøring- spm om forskrift 
(Senterpartiet) 
KST-121/12 Vedtak: 
1. Kommunestyret tar til etterretning at Forskrift om motorisert ferdsel i Larvik 
kommune § 3,1.ledd er lovlig vedtatt. 
2. Kommunestyret ber om at hele Forskrift om motorisert ferdsel i Larvik kommune 
bearbeides ut fra ny kunnskap ifm vannforskrift, naturmangfoldslov mm og legges ut 
på høring ultimo 2015. 
 
Se også brev fra Vannskiklubben til kommunen 15.06.2012 (vedlagt) 

 
Kl. 19:05 IF Frams skøytegruppe orienterte om status på deres anleggsplaner så langt.  

Ny leder Roger Bakke stilte opp sammen med skøytegruppas Tveter, Nicander 
og Wasvik.  
Bakgrunn var mandat fra årsmøte om å nedsette en ny anleggskomité.  
Fram har en lang historie, lange dugnadstradisjoner – og en unik beliggenhet 
med skoler som dekker alle alderstrinn fra 6-19 år i umiddelbar nærhet. De 
ønsker et samarbeid med Thor Heyerdahl VGS.  
Historisk har det vært en del dårlig styrte prosesser ift. forvaltning, drift og 
vedlikehold. Kunstisanlegget er nå stanset. Ny isflate med flerbruksarena er 
ønskelig. Ønsker en helhetsplan for hele Torstrand, og tett samarbeid med 
naboer, kommunen, fylket, idretten og næringslivet. 
Første trinn er å lande prosessene internt i klubben, og ha en realistisk plan 
ift. rehabiliteringsbehov og vedlikeholdsplaner før nye investeringer kan 
gjøres. Andre trinn vil være å starte en bred lokaliseringsdebatt ift. 
kunstisflate, ønsker å ha med politikere i en styringsgruppe. 

 

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2010063602&dokid=407902&versjon=3&variant=A&ct=RA-PDF
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2010063602&dokid=407902&versjon=3&variant=A&ct=RA-PDF
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012036079&dokid=594334&versjon=2&variant=A&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012036079&dokid=604125&versjon=1&variant=A&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012036079&dokid=607094&versjon=1&variant=A&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012043559&dokid=609844&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF


Sak 09 Lokale aktivitetsmidler 2012 
E-post sendt fra NIF 24. mai. Viser til forslag til fordeling sendt 4. juni. 
Har gjort nokså likt som i de to siste årene, hvor vi gir en ekstra støtte til de idrettslagene 
som har flere idretter. Denne fordelingen gir ca 9 % (kr. 113 000,-) ekstra til fleridrettslagene. 
 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. 
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det 
enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. 
Årets LAM-pott er på 156 mill. kr. Av dette går 7,65mill. kr til Vestfold, og 1,3 til Larvik. 
Vedtak: 
Forslag til fordeling sendes Vestfold Idrettskrets for endelig godkjenning og utbetaling. 

 
ORIENTERINGSSAKER: 
Sak 05 Driftstilskudd 2012 søknader og fordeling 
Viser til e-post fra Larvik kommune 5. juni, sendt til alle idrettslag. Tildelingsbrevet ble sendt 
ut 4. juni, se tildelingsbrevet her. Inkludert i driftstilskuddet ligger også 
aktivitetstilskudd/hodestøtte på kr 200,- pr. medlem under 20 år.  
Viser til egen oversikt over denne fordelingen. Her har vi også lagt inn en kolonne med 
brutto driftskostnad for hvert idrettslag – for å forenkle jobben for idrettslagene vedr. 
søknad om vare- og tjenestemomsen (med frist 16. august). 
 
Status NMK-Larvik  

 søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark for motorcrossbane på Malerød, 
gbnr. 4139/1, i Larvik. Ref. Kommunestyret 23. mai og 20. juni samt ØP 24. mai 
(Status pr. 20. juni: KST-106/12 Vedtak: Saken trekkes fra sakskartet fordi tiltakshaver 
har trukket sin søknad.( 

 
HØRINGSUTKAST: 
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 
Rådmannen anbefaler at høringsutkastet legges ut til offentlig ettersyn i 12 uker f.o.m. uke  
25. Særlig berørte parter vil bli underrettet om høringsutkastet.  
 
Nye reguleringsplaner på gang: 
Informasjonsmøte vedr reguleringsplan Fagerli og del av Torstvedt syd (Saken legges ut i 
løpet av juni)  
Se melding til kommunestyret 20.6.2012: Ny 1 -7 skole og flerbrukshall på Torstvedt 
Hovlandbanen - Planforespørsel, KST 100/12 (Se aktivitetsarealer) 
Rom og Funksjonsprogram flerbrukshall, Torstvedt – kort orientering. 

Tildeling av fast leie for sesongen 2012/2013 av kommunale idretts- og svømmehaller 
samt Arena Larvik 

 
Oppsummering siden sist: 

Møter i regi av etablering av Frivilligsentral 
   + Faste møter med idrettssjefen  
 15.5.2012  VIK infomøte om OL søknad 2022 
 16.5.2012  Møte med Sylvi, ang. halleie 
 22.5.2012  Møte Sylvi og Kjetil vedr. driftstilskudd 
 31.5.2012  Møte med Sylvi, Kjetil og Tjølling 
 1.6.2012  Møte med Ra usk, sammen med Sylvi 
 06.06.2012 Møte i prosjektgruppa til Aktiv Larvik. 
 12.06.2012 Møte i styringsgruppa til Aktiv Larvik. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Lokale_Aktivitetsmidler-LAM_2012.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Lokale_Aktivitetsmidler-LAM_2012.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Vedtak_tilskudd_2012_Larvik_kommune.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Fordeling_Aktivitets_og_driftstilskudd_klubbene_2012.pdf
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012029894&dokid=589744&versjon=5&variant=P&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030728&dokid=593946&versjon=11&variant=P&
http://www.larvik.kommune.no/Nyheter/Siste-nytt/Informasjonsmote-vedr-reguleringsplan-Fagerli-og-del-av-Torstvedt-syd-/
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012036079&dokid=607537&versjon=1&variant=A&
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012036213&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&

