
 

Referat Styremøte LIR 

Nr. 1 – 2013/2014 
 
Dato:  29. april 2013 
Sted:  Tjølling IF, klubbhytta 
Tid:  18:00-21:00 
 
 

Innkalt Deltatt Signatur 

Ann-Kristin Aanstad X  

Steinar Dalen X  

Nils Morten Halvorsen X  

Bjørn Omholt X  

Grete Larsen Telle X  

Solbjørg Farstad Bergene X  

Jarle Gogstad (vara) X  

Thor Morten Hem Frafall  

Loni Pedersen (vara)   

Baard Hoffgaard (vara BIL)   

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. Godkjent 
Sak 02 Godkjenne  

 Protokoll fra årsmøte (foreløpig versjon vedlagt) Notene sendes med 
årsmøtereferatet. Ettersendes til de som har signert protokollen. 

 Nytt styre 
Se også Linker under styret i LIR 

 
Sak 03 Post:  

 Nyhetsbrev fra Larvik idrettsråd for april 

 Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets 

 Tildeling av treningstid. Møte rundt behovet for tildelingen.  
Klubbene rundt hver bane møtes i berørte hall/bane. 

 
Sak 04 Eventuelt. Ingen saker til eventuelt. 

 
 

Sak 05 Driftstilskudd 2013 søknader og fordeling  
Det er 8.3 mill til fordeling. 
Forslag til driftstøtte ble lagt frem av AK. Nedgangen til ren drift er minimal, da 
støtten til lag med store anlegg blir prioritert. Det er ikke rom for å gi støtte til 
utstyr/maskiner, talentutvikling osv. i denne tildelingen. 

http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/finnidrettsrad.aspx?OrgElementID=85&cmd=contacts
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementID=85&CatId=906622
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/NYHETSBREV_APRIL_2013.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://www.larvik.kommune.no/Nyheter/Siste-nytt/Fast-leietid-i-de-kommunale-idretts--og-svommehallene-samt-arena-Larvik-/


 
Sak 06 Oppfølging av LIRs arbeidsprogram og  
 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016 

Herunder: Kriterier for vurdering av nye anlegg- 
Nils Morten innleder i denne saken. 

 Sette fokus på klubbenes anleggsbehov 2-5-10år. 

 Hvilke store anlegg skal Larvik prioritere neste år. 

 Hvilke stordriftsfordeler kan man få med å drifte flere anlegg sammen. 
 

 Diskutere aktiv bevegelse i skolen/SFO med politikerne. 

 Hvilke holdninger har skolene til frivillige organisasjoner, 
 
Stort engasjement i denne saken. Forslag om å arbeide fram en detaljert plan inn 
mot et politisk møte bør vurderes 

 

ORIENTERINGSSAKER: 
 Aktiv Larvik – status 

 Vestfold Idrettskrets Anleggsplan 

 Fordeling av leietid 

 Torstvedt skole – Arkitektkonkurranse 6 skisser skal vurderes,  

se også omtale i ØP 19.04 

 Folkehelsemeldingen ble lagt fram 26.04.2013 

 Aps landsmøte vedtok å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen 

 Økt tilskudd til idrettslag i 2013 

Lokale lag og foreninger 

Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom 

mottar 164 millioner kroner i 2013.  Tilskuddet til lokale idrettslag og foreninger 

styrkes med 8 millioner kroner sammenlignet med 2012. (LAM-midler) 

 Nasjonal idrettsrådskonferanse i Kristiansand helgen 30. aug. -1. sept. 

 Utvidet utstyrsordning  

Kulturdepartementet har bestemt at prepareringsutstyr for langrennsløyper blir 
innlemmet i den ordinære utstyrsordningen i perioden 2013 - 2015. 
Det kan gis støtte til følgende utstyr: 

 Løypemaskiner med glattebrett, fres, sporfres og sporsetter 

 Matte, slodd og sporsetter til snøscooter og ATV (kjøp av snøscooter eller ATV 
er ikke omfattet av ordningen) 

http://www.larvik.kommune.no/upload/resultatenheter/idrett/kommunedelplan/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/Anleggsplan.aspx
http://www.op.no/skole/article6614083.ece
http://www.op.no/skole/article6614079.ece
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Folkehelsemeldingen_lagt_fram.aspx
file:///F:/LIR/STYREMØTER-LIR/2013/•%09http:/www.idrett.no/nyheter/Sider/Ja_til_daglig_fysisk_aktivitet.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2013/okt-tilskudd-til-idrettsanlegg.html?id=723588
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Utstyrsordningen.aspx

