
  

Referat  Styremøte LIR Nr. 2 – 2013/2014 

 
Dato:  11. juni 2013 
Sted:  Tjølling IF, klubbhytta 
Tid:  18:00-21:00 
 

Innkalt Signatur: Tilstede 

Ann-Kristin Aanstad   

Steinar Dalen   

Thor Morten Hem  Nei 

Nils Morten Halvorsen   

Bjørn Omholt   

Grete Larsen Telle   

Solbjørg Farstad Bergene   

Baard Hoffgaard (vara BIL)  Nei 

Jarle Gogstad (vara)   

Loni Pedersen (vara)  Nei 

Saker 

Faste saker: 
Sak 01 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
Sak 02 Godkjenne protokoll fra styremøte 1 

 
Sak 03 Post:  

 Nyhetsbrev fra Larvik idrettsråd: Nyhetsbrev for juni 

 Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets 

 Tildeling av treningstid 

 Invitasjon og påmelding til Idrettsrådskonferansen 2013. 

 Invitasjon til Temakveld KlubbAdmin 12. juni 

 Varsel om oppstart og høring av planprogram for: 
o Rullering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 
o Rullering av kommunedelplan for Stavern 
o Rullering av kommunedelplan for Larvik By 

 Invitasjon fra Larvik By, 22. mai, vedr. Nattåpent og Markedsdag  

 Fordeling av leietid, og invitasjon til møte 26. juni 

 MVA kompensasjon 
 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_styrem%C3%B8te_1_2013_29._april_Larvik_Idrettsr%C3%A5d_v1.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/NYHETSBREV_JUNI_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 04 Eventuelt 

 Protokoll fra årsmøte (Notene til Aktiv Larvik regnskapet) er lagt ut 

 Leie Farrishallen og Larvik Turn: (e-post N-M og Steiner) 
Kjetil mener det ikke er grunnlag for å kompensere ulempene Turn har hatt. 
Hva mener dere - skal vi ta saken til LKE på vegne av Turn? 

 Larvik Atletklubb: Har hatt møte med Kjetil ang. deres anlegg videre i 
Stavernshallen. De ser ut til å være ivaretatt i planene. 

 Løypekjøring fra Vestmarka til Skjærsjø i Larvik: LIR, Nanset, Kvelde IL Ski og 
Farrisbygda har hatt møte. 

 Kontingentkrav 2013 er sendt klubbene, med purring for 2012. 

 Anleggsplaner Tjølling: Avholdt møte med Kjetil og LIR 
 

 
Sak 07 LAM-midler 
 

Ann-Kristin la fram et forslag på tildeling av LAM-midlere med 2 alternativer: 
En flat modell, og en hvor jeg har lagt inn alle medlemmene til Larvik Handicapidrettslag som 
tilskuddsmottakere ift. den ekstra summen (26 % av totalen). 
NIF understreker i tildelingsbrevet at tiltak for funksjonshemmede skal særskilt tilgodesees. 
 
Hei. Synes det er vanskelig å ta stilling til. Er det tiltenkt klubber som har egne tiltak eller rene 
handicap idrettslag?  Tenker at hvis det er egne klubber som setter i gang tiltak fortjener de 
mer tilskudd, men rene handicap idrettslag synes jeg blir annerledes. Det er jo ikke snakk om 
mye penger, så sånn sett spiller det ikke så stor rolle. Vet ikke om du fikk noe ut av det!!?? 
Grete J 
 
Hei, jeg mener vi bør gå for nøytral fordeling der de likestilles med fleridrettslag.  
Bj. 
 
Vedtak:  
Prinsippene for fjorårets tildeling beholdes. Hele summen på 1 382 421,- er delt i tre, hvor 
aldersgruppen 6-12 tildeles 25 %, og aldersgruppen 13-19 tildeles 50 %. For å ivareta økt 
aktivitet i fleridrettslag og ekstra tilskudd til funksjonshemmede, har tildeles 25 % til disse 
kategoriene. 
 

Sak 08 Idrettsrådskonferansen 
Norges Idrettsforbund ønsker alle deltakere velkommen til Kristiansand 30. august 
til 1. september til den 8. nasjonale konferansen for idrettsrådene. 

Vedtak:  
Vi får støtte fra Vestfold idrettskrets på 4000,-, og sender flere deltagere til konferansen. De 
som kan være med melder fra til Ann-Kristin.  
 
Sak 09 Idrettsrådsundersøkelsen 2013 

Frist for å svare er 14. juni. 
Vedtak:  
Ann-Kristin svarer. 

 
Sak 10 Opptak av ny klubb 

Stavern Buldreklubb. LIR anbefaler opptak. 
 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/31.12.2012_-_Resultat_med_budsjett_2013_Noter_Aktiv_larvik.pdf
http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/lam/Sider/default.aspx
http://idrett.speaker.no/n3ReportExport/wfReportExport.aspx?1=1&ReportId=8&Arguments=@orgid=85;@aar=2013|VarChar
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?r=38776933343062364C6C4C7267317A503639357A6A5934525443524279426E77494D6D7555777065706169766775593D


Sak 11 Driftstilskudd 2013 søknader og fordeling (Tidligere SAK 05) 
Det er 8.3 mill. er fordelt. Brev sendt klubbene fra Larvik kommune. 
Ann-Kristin sender oversikt over tildelt beløp med aktivitetstilskudd til klubbene. 

 
Sak 12 Møte med politikere vedr. «Aktivitetsbyen Larvik» (ppt) 
Saker til møte 27. juni: 
 
Vedtak: Nils Morten og Ann-Kristin ferdigstiller presentasjonen, og Ann-Kristin sender 
innkalling. 
 
Ref.  
Møte 1 Sak 06 Oppfølging av LIRs arbeidsprogram og  
 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016 

Herunder: Kriterier for vurdering av nye anlegg- 
 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016  
Det er spesielt kap. 6 3. kulepunkt vi ønsker å innlede til en liten debatt om: 
 
6 Fokusområder: 
6.1 Idrettsanlegg og aktivitet 

 Hva slags anlegg, hvor og for hvem? 
 Kommunens engasjement og økonomisk bidragsrolle? 

 Lag og foreninger har signalisert økonomiske utfordringer på drift, rehabilitering av 
egne anlegg og realisering av nye anlegg. Tidligere forskutterte kommunen 
spillemidler til lag og foreninger. Er tiden inne og er det mulig å opprette et 
økonomisk kommunalt anleggsfond som lag og foreninger kan benytte til 
rehabilitering og bygging av anlegg? 

 Kommunes rolle m.h.t. toppidrett? 
 Hva er helsetilstanden i befolkningen i Larvik? 
 Hvordan få flere i aktivitet i alle aldre, herunder potensielle inaktive? 
 Hvilken rolle kan frivillige lag og foreninger påta seg ut over eksisterende 

engasjement? 
 Kan en kommunal utstyrssentral der man kan låne/leie utstyr føre til flere i aktivitet? 

 
Dette er tatt inn i planen under delmål 7.2.3 Delmål 3 
 
Relevante artikler: 
http://www.op.no/sport/article6406369.ece 
og vedlagte oppslag i ØP 
 

ORIENTERINGSSAKER: 
 Aktiv Larvik – status 

 Vestfold Idrettskrets Anleggsplan 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Tilskudd_til_idrett-_og_friluftsorganisasjoner_2013_(L)(719525_1_P)_O.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Fordeling_drifts-_og_aktivitetstilskudd_2013.pdf
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012061259&dokid=639265&versjon=1&variant=A&http://www.larvik.kommune.no/upload/resultatenheter/idrett/kommunedelplan/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012061259&dokid=639265&versjon=1&variant=A&http://www.larvik.kommune.no/upload/resultatenheter/idrett/kommunedelplan/Larvik%20Kummunedelplan%202013-2016.pdf
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012061259&dokid=639265&versjon=1&variant=A&
http://www.op.no/sport/article6406369.ece
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/Anleggsplan.aspx

