
 

Protokoll styremøte LIR nr. 4 – 2014/2015 

 
Dato:  16. oktober 2014 
Sted:  Munken 
Tid:  18:00 - 20:00 
 

Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Nils Morten Halvorsen  

Bjørn Omholt  

Grete Larsen Telle  

Einar Knutsen  

Saker 
Sak 23/2014 Forberede klubbmøte 27. oktober 
 
Følgende invitasjon ble sendt til klubbene 20. september, med forslag til temaer som vi ønsket 
tilbakemelding på fra klubbene innen 13. oktober. 
 
Kopi:  
INVITASJON TIL KLUBBMØTE 27. OKTOBER, kl. 18:00 – 21:00 (ca).  

Vi ønsker å utfordre dere mht. tema for klubbmøte, og håper dere kan gi en tilbakemelding på hvilke 

temaer dere ønsker på programmet den 27. oktober, innen 13. oktober. 
 Tema Idrettslagets 

prioriterte 
ønske: 

1 Forsikringer, er idrettslagets aktiviteter og anlegg godt nok forsikret?  

 Hvilket selskap er dere forsikret hos? ? 

2 Arrangement: Kompetanse og erfaringsutveksling  

3 Trenerlønninger, kompensasjoner – hvordan gjør idrettslagene dette?  

4 Kontingenter og treningsavgifter: Hvilke satser og hva dekker disse?  

5 Anlegg  

6 Rekruttering  

 
Andre saker som vil bli informert om er: 

 A-meldingen (Altinn) 

 Fond Frivilligsentralen og andre tilskuddsordninger. 

 KlubbAdmin (og/eller andre systemer?) 

 Aktiv Larvik 

 VISJON for Larvik vs idrettens visjon 

https://www.altinn.no/no/A-ordningen/A-meldingen1/
http://larvik.frivilligsentral.no/?pageslug=fond-for-fritidsaktiviteter-14761
http://lf-tilskudd.scan4news.com/register/?kom=larvik
https://itinfo.nif.no/Hvordan_ta_i_bruk_KlubbAdmin
http://aktivlarvik.no/


 
Valget 2015 (Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 søndag 13. og mandag 14. september 2015)  
– innspill til partiprogrammene: 
 

 Hvilke saker er viktig for deres idrettslag at politikerne setter på agendaen? 

1  

2  

3  

 

 
Vi mottok tilbakemelding fra 11 klubber. 

 
Vedtak:  Ut i fra svarene fra klubbene legger vi hovedfokus på  

1 Anlegg 

2 Kontingenter og treningsavgifter: Hvilke satser og hva dekker disse? 

3 Trenerlønninger, kompensasjoner – hvordan gjør idrettslagene dette? 

 
Et innspill gikk også på koordinering av utleiesatser. «Hva tar klubbene for utleie av arenaer 
til skoler, barnehager, sfo, andre organisasjoner og av andre idrettslag.» 
 
Bade- og svømmeanlegg, leiepriser spesielt. 
 
Innspill til politisk agenda, her fikk vi inn kun noen få konkrete innspill: 
Betydelig økning av rammen til drift og vedlikehold av anlegg. Vi ønsker samarbeid skole og 
idrettslag, men dette koster. Hvem tar regningen? Skal skoler betale leie av våre anlegg, på 
lik linje som de betaler leie for bruk av hall og basseng. Idrettslag i distriktene har et stort 
ansvar for aktivitet og trivsel for alle. (færre andre tilbud) Idrettslag må legge til rette for alle, 
selv om de ikke er medlemmer. Fylke og kommune må se verdien av dette og rette spesiell 
oppmerksomhet på det. 
 
1) Tilskuddsordningen 2) Kommunale leiesatser. Vi tenker på både leie av hall/ gymsal, bane, rom til 
overnatting og lignende 
 
Vestfold ligger lavt i antall spillemiddelsøknader. Mye skyldes manglende medfinansiering fra 
bl.a. Larvik kommune. 
 
Gjennomføring av Stavern Idrettspark på Kaken 

 
Sak 24/2014 Post:  
  13.10.2014 fra Larvik kommune, 
  Invitasjon til samarbeid om Innflytterdag i Larvik: 

Søndag 16.november 2014 kl. 12.30 til 14.30 skal Larvik kommune gjennomføre 
en innflytterdag i Bølgen. Arrangementet er rettet mot alle som har flyttet til 
Larvik, også de som kommer hit med innvandrerbakgrunn. 
Foreninger oppfordres til å stille opp. 


