
  

Protokoll styremøte LIR  Nr. 4 – 2013/2014 

 
Dato:  15. oktober 2013 
Sted:  Munken (Frivilligsentralens lokaler) 
Tid:  18:00 - 21:00 
 

Innkalt Signatur: Tilstede 

Ann-Kristin Aanstad  OK 

Steinar Dalen  Nei 

Thor Morten Hem  Nei 

Nils Morten Halvorsen  OK 

Bjørn Omholt  Nei 

Grete Larsen Telle  OK 

Solbjørg Farstad Bergene  OK 

Baard Hoffgaard (vara BIL)  Nei 

Jarle Gogstad (vara)  SYK 

Loni Pedersen (vara)   

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. Innkalling ok  
Sak 02 Godkjenne protokoll fra styremøte 2 og styremøte 3.  

Pga. stort frafall godkjennes referatet pr. e-post 
 

Sak 03 Post:  
 Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets (e-post) 
 

 Tildeling av treningstid MÅNEJORDET KUNSTGRESSBANE 
Klubbene bør inviteres til dialogmøte ift. fordelingen. 
Nytt forslag ettersendes styre pr. e-post. Se også gjeldende oversikt. 
 

 Larvik kommunes priser:  
Vi gratulerer Larvik Håndballklubb med idrettsprisen 2013! 
Les hele saken her (ØP 15.oktober 2013). Prisen deles ut på Kulturnatta 9. november. 
Nils Morten stiller fra LIR. 
 

 Informasjonsmøte om Storbymidler 23.10.2013. Prosjekt Aktiv Larvik bør søke på dette. 
 

 Brev fra Vestfold fylkeskommune til Larvik kommune vedrørende sammenslåing 
av tilskudd til ordinære anlegg og ordinære nærmiljøanlegg (vedlagt). Utsettes. 
 

 Invitasjon Ung i Vestfold - konferanse 25.-26. november 2013.  
Konferanse om ungdom og levekår i Vestfold. Påmeldingsfrist 14.10.2013. 
Loni og Ann-Kristin deltar. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Referat_styrem%C3%B8te_2_2013_11._juni_Larvik_Idrettsr%C3%A5d.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_Styrem%C3%B8te_3_2013-14.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://www.larvik.kommune.no/Documents/lokasjoner/Idrettsanlegg/Utleie_M%C3%A5nejordet_kunstgress.pdf
http://www.larvik.kommune.no/no/Nyheter/Larvik-kommunes-priser-for-2013---Forslag-onskes/
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LHK_kommunens_idrettspris_for_2013.pdf
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1360132&CatId=450500
http://emag.allegro.no/vfk/ungivestfold/registration/#/1/


 

Sak 04 Eventuelt 
 Roger Bakke orienterte kort fra IF Frams hovedstyre. 

Utfyllende redegjørelse fra Fram vedrørende økonomi og status anlegg. Garderober, 
tribuner og Framhallen har førsteprioritet. Klubben ønsker at det arrangeres dialogmøte 
med politikere, kommuneadm. og andre klubber ift. en langsiktig anleggsplanlegging i 
dette området. 
 

Sak 18 Endring på Kaken – se vedlegg 
 

 



Sak 19 Spillemidler 2014 (Viser til sak 14) 

Se den politiske behandlingen her: 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Rullering av prioritert handlingsprogram 
2014 (Hoveddokument) (272 KB) 

Prioritert handlingsprogram 2014 endelig versjon (Vedlegg) (19 KB) 

Uttalelse fra Larvik Idrettsråd Spillemidler 2014_v2.pdf (Vedlegg) (261 KB) 

 
Det er avvik i antall søknader som vi har behandlet. Dette skyldes at Kaken ble tatt inn etter at vår 
høring ble sendt inn. 

 

Sak 20 Klubbmøte: NY DATO 24. OKTOBER (Viser til sak 14) 
 Se invitasjon til klubbmøte 24. oktober. 

Plan for kvelden: KlubbAdmin ble gjennomgått av Ann-Kristin. Nytt medlemsregister og 
faktureringssystem legges frem for medlemsmøte 24.10. 
Viktig at vi viser sammenhengen mellom KlubbAdmin, MinIdrett og SportsAdmin. 

 
Sak 21 Innspill fra klubbene (oppfølging) 

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

 Status Fokus MC og NMK Larvik. Fortsatt uavklart anleggsstatus. 

 Status Larvik Modellflyklubb. 
 
Sak 22 Søknader om tilskudd til behandling i forb. med Strategidokumentet 2014-17. 

Det er dokumentet Prioritert handlingsprogram 2014 endelig versjon (Vedlegg) (19 KB), 
som ligger til grunn. I tillegg må vi ta med noe ift. LHK, driftstilskudd etc. 
Vi har ikke fått saken til høring ennå. 

Sak 23 Kommuneplanens arealdel 
Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2026 
Frist 21. oktober. Etterlys møte med klubbene. 

 

Orienteringssaker 
 Spillemidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg («Sjekken på flekken») 

Vestfold ble tildelt kr 506 000,- på denne ordningen i mai 2013. Disse midlene er som tidligere 
fordelt fortløpende. Det har vært stor pågang på denne ordningen og alle midlene er nå fordelt. 
Som det ble varslet i Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen– Blir det fra neste år 
en sammenslåing av tilskudd til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Tilskuddsordningen for 
mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg bortfaller.  

 

 Handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom 
I forbindelse med bestilling fra kommunestyret er prosessen for å utarbeide et 
beslutningsgrunnlag og en handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom startet 

Det ble avholdt et dialogmøte i forbindelse med utarbeidelse av Handlingsplan mot 
levekårsforskjeller og barnefattigdom. Viser til referat sendt pr. e-post, fra Lill Tove Skoglund 
i Larvik kommune. 

o Notat til kommunestyret - prosess 
o Oversikt over tiltak 

 

 Aktiv Larvik, nettside og status 
Ann-Kristin informerte om arbeidet rundt ombyggingen av ny hjemmeside. 
Høstferien ble en suksess. Les mer her. 
Se også en liten filmsnutt fra høstferie-uka hvor 40 barn fra 12 ulike skoler deltok. 

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=759089&versjon=4&variant
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=759089&versjon=4&variant
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=759089&versjon=5&variant=P&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=765722&versjon=1&variant
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=765722&versjon=1&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=765722&versjon=1&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=761368&versjon=1&variant
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=761368&versjon=1&variant=P&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=761368&versjon=1&variant=P&
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Invitasjon_til_klubbm%C3%B8te_24102013.pdf
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=765722&versjon=1&variant
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=765722&versjon=1&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013061620&dokid=765722&versjon=1&variant=A&
http://www.larvik.kommune.no/Globalmeny/Plandokumenter/Arealplaner/Kommueplanens-samfunnsdel/
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Invitasjon_til_dialogm%C3%B8te_240913.pdf
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013058686&dokid=755226&versjon=3&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013058686&dokid=755231&versjon=1&variant=A&
http://aktivlarvik.no/
http://www.larvik.kommune.no/no/Aktiv-Larvik1/Nyheter-Aktiv-Larvik/Vellykket-hostferiecamp/
http://www.ritardando.net/aktivlarvik/aktivlarvik2013.html


 Ny logo LIR 
Vi har søkt Larvik kommune om å benytte kommunevåpenet i vår logo, etter forslag fra NIF om 
ny felles idrettsrådslogo. Vi fikk følgende avslag på denne søknaden:  
«Vi viser til søknad av 9.9.13 om bruk av kommunevåpen i Larvik idrettsråds logo. 
Kommunenes sentralforbund har vedtatt Normalforskrifter for bruk av kommunevåpen.  
Det er også utarbeidet en veileder om dette. Etter de generelle bestemmelsene kan 
kommunevåpenet som hovedregel bare brukes av administrasjonen og institusjoner under 
utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Larvik kommune har ikke vedtatt 
supplerende retningslinjer/ regler for bruk av kommunevåpen utover KS’ normalforskrifter. Med 
utgangspunkt i hovedregelen om at kommunevåpenet er et identifikasjonsmerke for utøvelse av 
kommunal virksomhet finner derfor rådmannen å måtte avslå søknaden.»  
Vi avventer tilbakemelding fra NIF, før vi avgjør om event. skal klage på avgjørelsen. 
 
Vi har nå benyttet den grafiske profilen til Aktiv Larvik, men må avklare denne bruken med 
styringsgruppa i november, før vi lander endelig på valg av ny logo. 
 
Følgende logo/nettside topp-bilde er derfor midlertidig: 
 

 
 
 
Møte ble avsluttet 21:10 
 
 
 

Neste møte: 

 

Foreslår: 

torsdag 14. november kl. 18-21 og 

mandag 9. desember med julemiddag 

http://www.regjeringen.no/templates/RedaksjonellArtikkel.aspx?id=524647&epslanguage=NO
http://www.ks.no/PageFiles/3796/veileder_kommunevaapen.pdf

