
 

Protokoll styremøte LIR 
Nr. 5 – 2012/2013 
Dato:  15. november 2012 
Sted:  Norconsult 
Tid:  18:30-21:00 
 

INNKALT: DELTATT: SIGNATUR: 

Ann-Kristin Aanstad X  

Grete Larsen Telle Frafall  

Hanne Jaerson  X  

Loni Pedersen  X  

Nils Morten Halvorsen  X  

Steinar Dalen  Frafall  

Vigdis.Stensrod.Haugvaldstad  X  

Vara (ikke møteplikt):   

Bjørn Omholt -  

Ida Marie Dybdahl -  

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
Sak 02 Godkjenne referat møte 4. Godkjent OK. 
 
Sak 03 Post:  
1. nov  Høring: Betalingssatser - utleie 
1. nov  Invitasjon til OSF seminar invitasjon - skikkelige skateparker, Oslo 16. november. 
12. nov.  E-post fra VIK: Kurskveld og juleavslutning for idrettsrådene i Vestfold, 3. des. 
16. okt.  E-post fra Hanne Øyen Herland, invitasjon til Konferanse 
  - Rusmiddel politisk handlingsplan 1. november. 
 
SAK 16  Strategidokumentet 2013-2016 

Se SØKNADER OM TILSKUDD TIL BEHANDLING I F.M. STRATEGIDOKUMENTET 2013-16 
Viser til SAK 13 – Høringssvar ble sendt 30. oktober: 
Høringsuttalelse søknader i forbindelse med strategidokumentet 2012-2016 
 
I forbindelse med Rådmannens forslag til Strategidokument 2013 - 2016 
foreslås det å redusere tilskuddet til idrett med 790 000,-  
Hvilken slagplan skal vi legge her?  
Vedtak: LIR v/Ann-Kristin kontakter ordfører og partiene, og informerer klubbene om 
budsjettkutt på klubbmøte. 

 
SAK 17  Klubbmøte 21. november - plan for gjennomføring 
  Klubbene har fått melding om klubbmøte i nyhetsbrev 5. nov. 

Følgende forslag til tema ble diskutert – se invitasjonen. (sendt 18. nov.) 

 Regnskap: felles kontoplan og retningslinjer 

 Aktiv Larvik 

 Kort om KlubbAdmin 

 Strategidokument og budsjettkutt (konsekvenser) (v/Nils Morten) 

 Valgkomitéarbeid og årsmøteforberedelser 

 Barneidrettsbestemmelser 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_4_2012-2013.pdf
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012063328&dokid=637976&versjon=10&variant=P&
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/H%C3%B8ringsuttalelse_s%C3%B8knader_i_forbindelse_med_strategidokumentet_2012-2016.pdf
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012070827&dokid=652415&versjon=1&variant=A&
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/AGENDA_KLUBBM%C3%98TE_21112012.pdf


 
Sak 04 Eventuelt: Ingen saker 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

 Status Aktiv Larvik, Rapport Seminar Kristiansand 
 

 9.-10.november 2012 BTV idrettsrådskonferanse 
Denne samlingen fant sted på Rica Hotel Drammen. Grete og Ann-Kristin deltok fra LIR. 
Se program og innhold i foredragene. 

 

 7. november, kl. 11-18. Workshop Framtidens Larvik, LARVIK MUSEUM 7. Steinar og Ann-Kristin deltok 
 

 7. november kl. 18- 20. Innspillsmøte om anleggsbehovet i Vestfold (VIK) 
Loni (fra anleggsutvalget) og Ann-Kristin deltok. 

 
1. nov E-post fra Eldbjørg Tenvik eldbjorg.tenvik@larvik.kommune.no 
 Høring: Betalingssatser - utleie 

«Sak om betalingssatser utleie skal fremmes for kommunestyret i desember (idrett- og kulturkomiteen 
14.november).  Idrettsrådet og Kulturrådet har anledning til å uttale seg om forslaget til nye satser.  
Vedlagt oversendes vårt utkast (ikke ferdigstilt) til saksframstilling (satsene for utleie Heyerdahl-huset 
er ikke justert ennå).  Hvis dere ønsker å avgi uttalelse, må denne foreligge innen onsdag 7.november. 
Beklager den korte fristen (har tatt tid å få inn forslag til nye satser). Eldbjørg» 
 
Idrettsrådet har behandlet saken pr. e-post. (9. nov) 
Med bakgrunn i kommunens økonomiske uføre, støtter vi forslaget om prisøkning. 
Vi har gitt noen innspill til korrektur pr. telefon, som bes rettes før saken sendes. 
Ref. Leie av agora (Ra) med scene + lys – skal vel være 210,- (Økning fra 190,-), 
samt at bruk av lokaler til overnatting, kun skal gjelde lokale lag og foreninger 
Ref. KST-004/12 Vedtak: 
1. Larvik kommune stiller sine skolebygg og evt andre lokaler, i den grad de er egnede, til disposisjon til 
utleie for overnatting til arrangement i regi av lokale lag og foreninger. 
 
Noen kommuner skiller på gratis bruk av haller til alle barne-aktiviteter. 
I neste runde kan det være interessant å diskutere ulik praksis. 
Samt en egen runde på Arena-utleiepriser 

 
 

Oppsummering siden sist: 
   Møte i styringsgruppa til Aktiv Larvik. 
   Møte i prosjektgruppa til Aktiv Larvik. 
   + Faste møter med idrettssjefen  
 
Vi har levert følgende høringsuttalelser: 

 30.10.2012: Høringsuttalelse søknader i forbindelse med strategidokumentet 2012-2016 

 
Link til: 
Høringer fra LIR 
Nyhetsbrev LIR 
Styremøteprotokoller LIR 
Nyhetsbrev VIK 

http://www.aktivlarvik.no/
http://www.idrett.no/krets/buskerud/idrettsrad/Sider/BTVidrettsraadskonferanse.aspx
mailto:eldbjorg.tenvik@larvik.kommune.no
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/H%C3%B8ringsuttalelse_s%C3%B8knader_i_forbindelse_med_strategidokumentet_2012-2016.pdf
http://idrett.speaker.no/Documents.ASP?WCI=wiDocuments&Insert=False&WCE=ceShowFolder&WCU=85&FolderId=1378781
http://idrett.speaker.no/Documents.ASP?WCI=wiDocuments&Insert=False&WCE=ceShowFolder&WCU=85&FolderId=1240782
http://idrett.speaker.no/Documents.ASP?WCI=wiDocuments&Insert=False&WCE=ceShowFolder&WCU=85&FolderId=1378770
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx

