
 

Protokoll styremøte LIR nr. 5 – 2014/2015 

 
2. desember 2014, Holms kafeteria, 17:00 - 21:00 
 
Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Nils Morten Halvorsen  

Bjørn Omholt  

Grete Larsen Telle  

Einar Knutsen  

Thor Morten Hem  

Solbjørg Farstad Bergene (BIL)  

Saker 

Sak 25/2014 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
  Vedtak: Godkjent OK, ingen saker til eventuelt. 
Sak 26/2014 Godkjenne protokoll fra styremøte 3 
  Vedtak: Godkjent OK. 
Sak 27/2014 Post:  

 30.09.2014 Larvik svømmeklubb: Bassengtemperaturen, Farrishallen 
(ref. tidligere henvendelse Re: Temp i vannet 26.9.2014. 

 06.10.2014 Vestfold idrettskrets Nyhetsbrev (e-post) 

 23.10.2014 Svar sendt Larvik svømmeklubb vedr. Bassengtemperaturen, Farrishallen 

 28.10.2014 Vestfold idrettskrets: Forslag til statsbudsjett for 2015 
raderer ut viktige folkehelseprosjekter i Larvik kommune 

 29.10.2014 Larvik kommune: Møte om kulturplan:  
Arbeidet med kulturplan for Larvik er godt i gang. Nå oppfordres 
innbyggerne til å si sin mening om kulturutviklingen i årene som kommer. 
Lag og foreninger er invitert til et møte 4. november. Se oppslag i ØP: Vil ha 
din mening om kulturen og Larvik kommunes nettside 

 01.11.2014 Larvik svømmeklubb: Bassengtemperaturen, Farrishallen 

 03.11.2014 Vestfold idrettskrets: Regional idrettsrådssamling, Sandefjord  
21.-22.november er avlyst. Kun 11 av 53 idrettsråd/ 22 personer som meldte 
seg på. 

 05.11.2014, Drammen idrettsråd: Invitasjon til idrettsrådsseminar i Drammen 

   24. og 25. januar 2015 

 11.11.2014 Vestfold idrettskrets Nyhetsbrev (e-post) 

 11.11.2014 Larvik kommune:  
Utlysning for Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom 2015. 
Søknadsfristen er 21. november. Nytt av året er at det må søkes gjennom 
Altinn. 

 18.11.2014  Larvik svømmeklubb: Svømmehall i Jippi Lekeland? 

 24.11.2014 E-post til idrettslagene vedr. arrangementer og årsmøtedatoer 2015.  
«Regner med at mange av dere har planene klare for arrangementer og 
årsmøtedatoer i 2015. Håper dere kan legge inn aktuelle arrangementer og 
datoer i dette skjemaet. (Klikk på linken)» 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_styremøte_3-2014_10_september_2014_v2.pdf
http://www.op.no/kultur/article7659358.ece
http://www.op.no/kultur/article7659358.ece
http://www.larvik.kommune.no/kulturplan
https://docs.google.com/forms/d/1z-glsR59uD5fHd_X6jaY4NKLekIOFq6Sjj2wz8_oIjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z-glsR59uD5fHd_X6jaY4NKLekIOFq6Sjj2wz8_oIjw/viewform


 
Sak 28/2014 Høringsuttalelser oktober, behandlet pr. e-post. 

 Larvik Håndballklubb - søknad om ansvarlig lån 
LIRs innspill ble sendt direkte til møte i Formannskapet den 15.10.2014, og 
fulgte ikke med saken. 
Kommunestyret 22.10.2014, KST-123/14 Vedtak: 

1. Larvik Håndballklubb gis et ansvarlig lån på kr. 4 000 000,- av POF`s 
midler. 

2. Det inngås en skriftlig låneavtale mellom Larvik kommune og Larvik 
Håndballklubb. 

3. Lånet nedbetales med kr 400.000,- årlig fra 2017 med tillegg av 
påløpte renter. Avdrag og renter har forfall 1. november hvert år. 
Første betaling er 1. november 2017. Renter og avdrag tilføres POF`s 
midler. Lånet kan nedbetales raskere – hvis og når – LHK`s økonomi 
gir anledning til det. 

4. Renten på lånet settes lik kommunens gjennomsnittlige innlånsrente, 
slik den rapporteres årlig i 2. tertialrapport. Kommunens 
gjennomsnittlige innlånsrente i 2. tertialrapport 2014 er 3,14 %. 
Denne renten legges til grunn for perioden frem til 2. tertial 2015. 

 

 BETALINGSSATSER UTLEIE, Kommunestyret 10.12.2014, KST-179/14, 
Høringsuttalelse Larvik Idrettsråd 

 

 Søknader som skal behandles i f.m. Strategidokumentet 2015-2018 
(Hoveddokument) , Kommunestyret 10.12.2014, KST-179/14 Høringsuttalelse 
Larvik Idrettsråd 

 
 
Sak 29/2014 Økonomi:  
   Saldo:  

Konto 1  kr 6 309,28 
Konto 2  kr 405 737,46 

  kr 412 046,74 

  Kontingenter (purret) = saldo 45 500,00  
  Rest 5 klubber, utestående kr. 13 050,- 

Vedtak: Ann-Kristin purrer opp de siste kontingentene. 
 
 
Sak 30/2014 Møtekalender 2015 

  14/1-2015 Styremøte kl. 18-21 
   
  24-25/1-2015 Seminar Drammen: 

Tema: Anleggssamarbeid/Valg 2015/ Idrettsrådenes framtid 
Påmelding  
Her finner du invitasjonen til seminaret  

  Hele styret er invitert til å bli med! 
10/2-2015 Styremøte kl. 18-21 
10/3-2015 Styremøte kl. 18-21  
23/3-2014 Årsmøte Larvik idrettsråd.  
  Innkalling sendes senest 23/2, frist innspill 9/2 og 
  frist sakspapirer 16/3. 
 
Vedtak: Ann-Kristin oppdaterer og sender ut møtekalender til 
styremedlemmene. 
 

https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014068076&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014073423&dokid=904067&versjon=9&variant=P&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014073423&dokid=912476&versjon=1&variant=A&
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014065446&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014065446&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014065446&dokid=912486&versjon=1&variant=P&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014065446&dokid=912486&versjon=1&variant=P&
https://adobeformscentral.com/?f=Tvd76eIfOaxHolirNXmiXA
http://nyhetsbrev.siteman.no/t/ViewEmail/r/FECFD242592AAE6A2540EF23F30FEDED


Sak 31/2014 INNSPILL TIL POLITIKERNE 
  Kommunevalg og politisk arbeid, viser også til sak 20 og 22.  
  Se NIFs nettside for kommune- og fylkestingsvalget 2011,  
  og Larvik IR: Fått øynene opp for idretten  
 

LIRs spørsmål til politikerne ved kommunevalget i 2011 og status 2015 
1. Hvordan vil ditt parti styrke det frivillige kultur- og idrettsarbeidet? Beholdes 
2. Vil ditt parti være med på en ytterligere økning av drift tilskuddet? Beholdes 
3. Vil ditt parti være med på en at det gis kommunal medfinansiering i 

forbindelse med anlegg som er spillemiddelberettiget (herunder opprustning 
og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg)? Beholdes, utdypes nærmere 
mht. mulig forskuttering og status mva komp. anlegg. 1/3 medfinansiering 
er ønskelig (inntil mva komp. er forutsigbart) 

4. Folkehelse: Hva vil ditt parti gjøre for at kultur og idrett skal få en større rolle i 
det primære folkehelsearbeidet? Beholdes, presisere muligheter for gode 
samhandlingsarenaer. 

5. Skole: Hvordan vil ditt parti tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i skolen? 
Beholdes. Iverksette økt fysisk aktivitet i skolene i Larvik. Åpne for 
ranselpost med informasjon fra lag- og foreninger. 

6. Hvordan stiller ditt parti seg i forhold til bygging av hall i forbindelse med ny 
skole på Torstvedt? Utgår. Vedtatt å bygge hall. 

7. Mener ditt parti at plankrav og arealsikring av områder til idrett og fysisk 
aktivitet er viktig? Beholdes. Legge til ønske om at reguleringskostnader 
dekkes av kommunen. 

8. NY: Ønske om en ny helthetlig plan for Torstrand, hvor etterbruk av skoler, 
Herregården og uteområder for eksisterende skoler og idrettsanlegg 
(rehabilitering og nyanlegg) samt moskeplaner tas med og vurderes i et 
langsiktig perspektiv til det beste for befolkningen og brukerne av området. 

 

ORIENTERINGSSAKER: 
 
Sak 32/2014 KLUBBMØTE 27. OKTOBER – OPPSUMMERING 
  28 deltok fra 13 idrettslag, på klubbmøte 27. oktober. 
  Presentasjonen med linker, finner dere her 
 
Sak 33/2014 Vi gratulerer Nils Morten Halvorsen med Larvik kommunes idrettspris! 
  Prisen ble utdelt på Kulturnatten den 8. november. 
 
Sak 34/2014 Full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg- i 2014 

Årets julegave til anleggsutbyggere - full moms komp også i 2014! Dette berører 
5 idrettslag i Larvik som har ca. 960 000,- til gode. 

 

Idrettsrådet har deltatt på følgende møter: 
 
24.09.2014 Temamøte om levekårsforskjeller og barnefattigdom 
14.10.2014 Ung i Larvik, konferanse 
23.10.2014 Prosjektmøte "Kunstis Løveskogen" 
05.11.2014 Orientering for Idrett- og Kulturkomiteen 
07.11.2014 Stubberød, kvikkleiresikring: Møte ang. Landskapsplan 
08.11.2014 Kulturnatt, utdeling av priser 
16.11.2014 Innflytterdag, Sanden. Kun Larvik idrettsråd og Nanset IF stilte opp. 
25.11.2014. Befaring Mesterfjellet tilfluktsrom, Larvik Kampsport og uteområder på ny skole. 
 
Samt faste møter med idrettssjefen. 
 

http://www.idrett.no/tema/valg2011/Sider/Valg2011.aspx
http://www.idrett.no/tema/valg2011/Documents/Larvik%20IR_F%C3%A5tt%20opp%20%C3%B8ynene%20for%20idretten_%20OP%2010092011.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Klubbmøte_27102014_rapport_N3_1.pdf
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1402809&CatId=450500
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Full-momskompensasjon-for-bygging-av-idrettsanlegg.aspx


Møte i anleggsutvalget til Larvik idrettsråd  
20.10.2014 
11.11.2014 
 
 

Aktuelle linker i media: 
 Frafall i idretten - hvorfor det? (med video) 

 En time fysisk aktivitet daglig må på timeplanen 

 Store planer for ny skøytestadion i Tønsberg 

 Jonas vil ha en time gym i skolen hver dag 

 

Aktuell politiske saker: 
Sak 148: Mesterfjellet og Torstrand skoler, samt Herregården - detaljert reguleringsplan.1. gangs 

behandling. 

- Saken utsettes og realitetsbehandles i kommunestyret 25. mars: Vi ønsker en forsvarlig behandling 

av saken og trenger mer tid. Vi ber rådmann legge frem alternativer til etterbruken av eksisterende 

bygningsmasse, samt en helhetlig plan for historisk formidling av området som nevnt i saken. 

Sak 151: Rullering av Kommunedelplan for Larvik by 2015 - 2027. 1. gangs behandling. 

Forslag til Kommunedelpan for Larvik by 2015 - 2027 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan - og bygningslovens § 11 - 14. 

Sak 152: Kommunedelplan for Stavern by 2015 - 2027 - 1. gangs behandling 

Forslag til Kommunedelplan for Stavern by 2015 - 2027 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan - og bygningslovens § 11 - 14. 

Sak 153: Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 - 1. Gangs behandling 

FORSLAG: Forslag til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan - og bygningslovens § 11 - 14. 

SAK 151,152 og 153 Høringsfristen settes til 20. februar 2015. - Her vil LIR ta en aktiv rolle. 

http://www.nbfutvikling.no/index.php?artID=2402&navB=1
http://www.t-a.no/sport/article10391155.ece
http://www.op.no/__P_virker_ikke_oss-5-36-7157.html
http://www.dagbladet.no/2014/12/09/nyheter/innenriks/politikk/samfunn/folkehelse/36638928/

