
  

Protokoll styremøte LIR  Nr. 3 – 2013/2014 

 
Dato:  5. september 2013 
Sted:  Sporty 
Tid:  18:00-21:00 
 

Innkalt Signatur: Tilstede 

Ann-Kristin Aanstad  OK 

Steinar Dalen  OK 

Thor Morten Hem  Nei 

Nils Morten Halvorsen  OK 

Bjørn Omholt  OK 

Grete Larsen Telle  OK 

Solbjørg Farstad Bergene  OK 

Baard Hoffgaard (vara BIL)  Nei 

Jarle Gogstad (vara)  OK 

Loni Pedersen (vara)  OK 

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
Sak 02 Godkjenne protokoll fra styremøte 2. Utsatt. 

 
Sak 03 Post:  

 Nyhetsbrev fra Larvik idrettsråd: Nyhetsbrev for august 

 Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets (e-post) 

 Tildeling av treningstid – oversikt (sendt pr. e-post) 

 Larvik kommunes priser: 
LIR har oppfordret idrettslagene om å melde inn kandidater. Svært få 
forslag er sendt inn. 

 Søknadsfrist 1. oktober:  
LEIE MÅNEJORDET OG KAKEN KUNSTGRESSBANE I PERIODEN 04.11.13 - 
30.04.14 
Foreslår felles møte med søkerne og LK/LIR 

 
Sak 04 Eventuelt 

 Ny RE-leder for kultur, idrett og fritid i kommunen. Bård Jacobsen har overtatt 
etter Odd Terje Lysebo. 

 Sjekke opp andre anleggsplaner, Vannski, Larvik Turn og Nanset/hopp 

 Ekstraord. Årsmøte i Nanset IF ang. hoppanlegg 

 Møte med Miljøvernsjefen ang. motorcrossanlegg 

 Månejordet og BMX, status sykkelgruppa i Nanset 
 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/NYHETSBREV_AUGUST_2013.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://www.larvik.kommune.no/no/Nyheter/Larvik-kommunes-priser-for-2013---Forslag-onskes/
http://www.op.no/kultur/article6806855.ece


Sak 13 Endring på Kaken 

Sammendrag ref. IKK Sak 019/13 Kaken idrettsanlegg - videre prosjektering og regulering 
 
Sportsklubben Stag har besluttet å beholde Stagbanen med alle fasiliteter tilknyttet 
idrettsanlegget. Det som har påvirket denne beslutningen var den planlagte plasseringen av 
kunstgressbanen, noe som ville ført til store inngrep i naturen. I tillegg ønsket Stag å 
prioritere turn- og håndballhall på Kaken (byggetrinnene 2 og 3). Rådmannen finner det 
derfor hensiktsmessig at kunstgressbanen ikke realiseres og samtidig utgår i det videre 
prosjekterings- og reguleringsarbeidet. 
 

Vedtak IKK - Se møteprotokollen her: 
019/13: Kaken idrettsanlegg - videre prosjektering og regulering 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Ny kunstgressbane (1b) realiseres ikke og utgår i det videre prosjekterings- og  
reguleringsarbeidet. De øvrige byggetrinnene, klubblokale (2) og turn/håndballhall (3), 
reguleres videre som planlagt.  
2. Framdrift og finansiering av regulert utbygging avklares ved årlig behandling av  
strategidokumentet, inklusiv årsbudsjett og økonomiplan. 
 
Viser til vedlegg som fulgte innkallingen. 
Idrettsrådet er muntlig orientert underveis av Kjetil Lundeberg, om utviklingen i saken. 
Idrettsrådet har ikke tatt stilling til de økonomiske forutsetningene i denne saken. (se 
kommentar i vedlegget) 
 
For mere detaljer i forhold til opprinnelige forutsetninger se KST-162/08 KAKEN 
IDRETTSPARK - VIDERE FRAMDRIFT (fra side 104). 

 
VEDTAK: LIR sender et brev til kommunen vedr. endrede forutsetninger for finansiering av 
planene. LIR etterlyser Gunnars visjon om å samle klubben på kaken. 
 

Sak 14 Spillemidler 2014 

Frist for spillemiddelsøknader (repeterende og nye) samt søknad om kommunal 
medfinansiering var 1. september. 
 
Følgende søknader var sendt innen fristen: 

Hedrum Orienteringsklubb – Kart verningen (Sjekken på flekken – er her i dialog med 
Hedrum OK om å få tilsendt mer dokumentasjon) 
Farrisbygda IL – utvidelse av skiløype 
Østre Halsen skole – klatreanlegg 
Nye Mesterfjellet skole – 3 søknader (Fotballbane / Klatring i pyramide / 
Parkour/tarzanløype/hinderløype) 

 
Flere klubber har søkt om utsettelse. 
Nils Morten Halvorsen redegjorde for planer og møte med kommunen for Tjølling IFs del 
 
Diskusjon: 
Kaken og midler som er avsatt: Bruke disse til å innfri etterslepet på spillemiddelsøknader. 
7 mill. i 2014! 

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013055476&dokid=749818&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013057592&dokid=753027&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2008073321&dokid=204990&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF


Vi avventer brev fra Larvik kommune vedr. frist for høringsuttalelse fra LIR. 
 
Viser til sak spillemidler 2013. 
 
Det er mange anlegg som står i kø mht. kommunal medfinansiering. 
Ref. vår i forbindelse med strategidokumentet i okt. uttalelse i forbindelse med Søknad om 
kommunalt tilskudd 2012 i.f.m. Strategidokumentet 2013-2016 
 

 
Sak 15 Klubbmøte i oktober  
 Tema: 

 Innspill fra Kvelde IL vedr. bruk av idrettsanlegg utenom treningstider. 
 Oppdateringer i SportsAdmin for klubbene 

 KlubbAdmin – hva må klubbene gjøre 

 Finansiering, http://sportscapital.no/.  
Ann-Kristin sjekker med NIF ift. status på inngått avtale. 

 
Forslag til dato: 18. oktober på Microbryggeriet. Ann-Kristin sjekker lokalitetene. 

 
Sak 16 Innspill fra klubbene 

 E-post fra Kvelde IL vedr. oppslag om «Hvor i Larvik kan man spille?  

 Status Fokus MC og NMK Larvik 

 Status Larvik Modellflyklubb – neste møte i Kjose? 
 
Sak 17 Idrettsrådskonferansen, oppsummering (ref. Sak 08) 

Norges Idrettsforbund arrangerte den 8. nasjonale konferansen for idrettsrådene i 
Kristiansand 30. august til 1. september. Loni, Jarle og Ann-Kristin deltok. 

 

 Ann-Kristin redegjorde for idrettsregnskapets nye verktøy for beregning og 
poengsetting av idrettsanlegg. Internt møte for idrettsrådene i Vestfold ble 
avholdt. Bedre samarbeid og åpenhet får fokus. Se presentasjonene her 

 
Møte med politikere vedr. «Aktivitetsbyen Larvik» 27. juni. 

 Flere har savnet et oppslag i ØP fra møtet. 
 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Uttalelse_fra_Larvik_Idrettsr%C3%A5d_Spillemidler_2013_N3_1.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/H%C3%B8ringsuttalelse_s%C3%B8knader_i_forbindelse_med_strategidokumentet_2012-2016.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/H%C3%B8ringsuttalelse_s%C3%B8knader_i_forbindelse_med_strategidokumentet_2012-2016.pdf
http://sportscapital.no/
http://www.idrett.no/Documents/Program_Idrettsr%C3%A5dskonferansen%202013.pdf
http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/Idrettsr%C3%A5dskonferansen-2013.aspx

