
  

Protokoll styremøte LIR nr. 5 – 2013/2014 

 
Dato:  14. november 2013 
Sted:  LHK 
Tid:  18:00 - 21:00 
 

Innkalt Signatur: Tilstede 
Ann-Kristin Aanstad  OK 

Steinar Dalen  Frafall 

Thor Morten Hem  Frafall 

Nils Morten Halvorsen  OK 

Bjørn Omholt  Frafall 

Grete Larsen Telle  OK 

Solbjørg Farstad Bergene (BIL)  Frafall 

Baard Hoffgaard (vara BIL)   

Jarle Gogstad (vara)  Syk 

Loni Pedersen (vara)  OK 

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
Sak 02 Godkjenne protokoll fra styremøte 4. Godkjent OK  

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

 Anleggsplanen for Vestfold (alle får utdelt denne i møte) 

 Invitasjon til å foreslå kandidater til kretsstyret i Vestfold, ref. e-post 23.10.2013. 
(Frist for eventuelle innspill er 1. desember) 

 Invitasjon til fellessamling 21. nov 13 - Idrettsrådene i Vestfold, ref. e-post og vedlegg. 

 Søknader og forslag om treningstider: Arena, Bommestad og Farrishallen 
Viser til e-post fra Sylvi Hauge Vines, 13.11.2013. 

 Invitasjon til å lage Larviks største Pepperkakeby, fra Larvik By. Sendt til idrettslagene. 

 
Sak 04 Eventuelt 

 Bjørn Gunnar Bruun-Hansen orienterer litt om Larvik Håndballklubb 
Ref. reksjoner etter: Minifotball turneringer hos Jippi Lekeland, se vedlegg. 

 Neste møte 9. desember, gjester og julemiddag 

 
Sak 24 Søknader om tilskudd til behandling i forb. med Strategidokumentet 2014-17. (22)  

Idrettsrådets uttalelse ble behandlet pr. e-post og følger nå saken. 
IKK Sak 033/13 skal opp til politisk behandling i IKK-komiteen 13.11.2013, og avgjøres i 
Kommunestyret den 11. desember. Se også vedlagte oppslag i ØP 29.10.2013. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_Styremøte_4_2013-14_v2.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/Vestfold%20Idrettskrets%20anleggsplan%202013%20WEB.pdf
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013059071&dokid=755316&versjon=17&variant=P&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013059071&dokid=778687&versjon=1&variant=A&


Sak 25 Behandlingen av Strategidokumentet 2014 – 2017. 
Vedlagt følger 2 filer som er et utdrag fra de områdene som gjelder idrett. 
Rådmanns forslag til Strategidokument 2014-2017 
Inneholder Kommuneplanens samfunnsdel, profil og prioriteringer, rapporteringsområder 
med beskrivelse av tjenestene, mål og tiltak samt økonomiplan 2013 - 2016 og økonomiske 
oversikter. 
Vedlegg til Strategidokument 2014-2017 
Inneholder tiltaksoversikt, statistikk med demografi og kommuneøkonomi, KOSTRA 
(konserntall), kommunebarometeret 2012 og forutsetninger for Strategidokumentet 2013 -
2016. 
Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd og forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune. 
Vedtak:  
Leder tar kontakt med de politiske partiene for en redegjørelse i gruppemøter før saken 
behandles i kommunestyret 11. desember. 

 

SAK 26 – Ny logo LIR 
Viser til O-sak møte 4 (+ e-post 16. oktober) 
Bruk av Aktiv Larviks logo og grafisk profil begrenses til Saker som berører partnerskapet. 
Vedtak: Saken utsettes 
 

SAK 27 – Aktiv Larvik fornyelse av samarbeidsavtale med kommunen 
Vedtak: Avtalen gjennomgås og signeres på neste møte. 
 

SAK 28 – Kvelde vannskiklubb og Korvika 
Viser til Meldinger KST 2013, 23. 10.2013 
Endring av forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag i Larvik kommune § 3 er nå lagt ut til 
offentlig høring, med frist 1.1.2014. Larvik Idrettsråd deltok i møte med Kvelde 
vannskiklubb, idrettskretsen og Larvik kommune den 6. november. Saken er svært 
komplisert, NGUs rapport har klare svakheter. 
Avbøtende tiltak er ikke tilstrekkelig vurdert mener klubben. Klubben bruker kun deler av 
vannet. Vannskiklubben sliter med å sikre tilgang til Korvika fram til nytt anlegg kan 
realiseres på Brunlaskogen. Ref. sakarkivet for Brunlaskogen - Larvik Vannsportsenter, del 
av gbnr. 4044/1 - detaljert reguleringsplan 
Vedtak: Saken utsettes 
 

Orienteringssaker 
 Tildeling av treningstid  

MÅNEJORDET KUNSTGRESSBANE – ny oversikt (ref. e-post). Det har vært god kontakt med 
leietagerne i denne prosessen. De fleste er fornøyde med tildelingen. 

 Invitasjon Ung i Vestfold - konferanse 25.-26. november 2013. 
Konferanse om ungdom og levekår i Vestfold. Solbjørg, Loni og Ann-Kristin er påmeldt. 
Vi har også en ledig plass i forbindelse med Aktiv Larvik stand. 

 Felles søkeskjema for arrangementer i kommunen 
Viser til vedlagte referat fra møte i MINTA Larvik 7. november, se sak 5. 
Dette skjemaet (krever Explorer) er ikke kvalitetssikret med avd. Kultur-Idrett og Fritid, og 
idretten skal ikke ta i bruk dette skjema for idrettsarrangementer p.t. (Mangelfullt) 

 Larvik kommunes priser: Kort rapport fra utdeling av idrettsprisen til LHK v/Nils Morten 

 Brev fra Vestfold fylkeskommune til Larvik kommune vedrørende sammenslåing av 
tilskudd til ordinære anlegg og ordinære nærmiljøanlegg (ref. post møte 4).  

 Kort oppsummering Klubbmøte i 24. oktober, ref. Sak 12.  
Workshop KlubbAdmin og Forskrift om medlemsregister og Idrettens adm. systemer 

 Kommuneplanens arealdel, ref. Sak 15.  
Vi har avtalt møter med kommunen og mange av idrettslagene den 20. og 27. november. 
Viser til invitasjonen som ble sendt pr. e-post 26. oktober. 

http://www.larvik.kommune.no/strategidokument
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Strategidokumenter/2014-2017/Strategidokument%202014-2017.pdf
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Strategidokumenter/2014-2017/Strategidokument%202014-2017.pdf
http://www.larvik.kommune.no/Documents/Strategidokumenter/2014-2017/Vedlegg%20til%20Strategidokument%202014-2017.pdf
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013068268&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2008005112&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2008005112&
http://emag.allegro.no/vfk/ungivestfold/registration/#/1/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Arrangementer-i-Larvik-kommune/
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/Filnedlasting.aspx?MId1=2313&FilId=1752
http://www.larvik.kommune.no/no/Nyheter/Larvik-kommunes-priser-for-2013---Forslag-onskes/
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20130214-0001.html

