
  

Protokoll styremøte LIR nr. 7 – 2013/2014 

 
Dato:  15. januar 2014 
Sted:  Nanset IF 
Tid:  18:00 - 21:00 
 
Innkalt Signatur: Tilstede 

Ann-Kristin Aanstad  ja 

Steinar Dalen  ja 

Thor Morten Hem  Frafall 

Nils Morten Halvorsen  ja 

Bjørn Omholt  Frafall 

Grete Larsen Telle  ja 

Solbjørg Farstad Bergene (BIL)  ja 

Baard Hoffgaard (vara BIL)  - 

Jarle Gogstad (vara)  Syk 

Loni Pedersen (vara)  Frafall 

 

Saker 

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

Vedtak: Godkjent innkalling. Noen saker ble spilt inn til eventuelt. 
Sak 02 Godkjenne protokoll fra styremøte 6.  

Vedtak: Godkjent. 

 
Sak 03 Post:  

1. Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets (januar se vedlegg/e-post 7. januar) Gjennomgått 
2. Referat fra oppsummeringsmøte den 3.12 om møteserien med idrettslagene, 3. januar.  
3. Fordeling mellom nærmiljøanlegg og ordinære anlegg, ref. e-post 9. januar. Se sak 26 
4. Invitasjon til Tjølling Ifs 125 års jubileum. Se sak 36. 

 
SAK 4 – Eventuelt 

 Lions er 25 år og ønsker å markere dette ved å vise sitt engasjement ift. forebyggende arbeid 
mot narkotika. De ønsker å arrangere et foredrag/kurs med Kjell Jonny Eftedal med fokus på 
kunnskapsformidling til ungdom, den 22. mars på JKØ i Stavern (Bry deg-kurs?) 
Lions har også et eget undervisningopplegg ift. mobbing: http://www.determittvalg.no/ 

 Handlingsplanen: avstemmes på neste styremøte 

 Årshjul, ref. nyhetsbrev: Savner tilbakemelding fra de fleste idrettslag. 

 Investeringsstøtte fra kommunen: Det vil bli åpnet for ekstra tilskudd pr. 1Q 2014, dersom 
fondet går med solid overskudd. 

 Langsiktig plan over anleggsutvikling i Larvik og IKS-samarbeid: Styret bør vurdere å sette ned 
et nytt utvalg. Sak til neste styremøte? 

 Se på fond ift. forskuttering: Vi avventer utspill fra kommunen. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_Styremøte_6_2013-14_v2.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx


Fortsettende saker fra møte 5: 

SAK 26 – Ny logo LIR  
Viser til O-sak møte 4 (+ e-post 16. oktober) 
Vedtak møte 6: Ann-Kristin lager et nytt forslag basert på innspill i møte. 
Nytt Forslag: 
 

 

 
Vedtak: Logo ble enstemmig godkjent 
 
 

SAK 27 – 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. 
Høring 28102013: Endring av forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag i Larvik kommune 
Vi har mottatt kopi av høringsuttalelse fra Vestfold Idrettskrets (VIK) 6. desember. 
Vedtak møte 6: LIR støtter uttalelsen fra VIK. Kopi av uttalelse fra VIK mottatt 6. desember 
 
Vedtak/behandling: 
Uttalelse er sendt og behandlet pr. e-post. Høringsuttalelse ble gjennomgått. Styret støtter 
opp om formuleringen. Samtidig støttes også grunneiers frykt for ras og idrettsrådet vil 
oppfordre kommunen til å vurdere den generelle skredfaren i dette området - hvor 
kvikkleire ble påvist i 2011. Viser til Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene. 
 
Se også ØP Frykter feilaktig vannski-nei 

Nye saker:  

SAK 30  Vestfold idrettskrets:   til Strategiplan 2015-18 på høring  
Viser til e-post 6.12.2013. 
Styret i Vestfold idrettskrets har sendt ut ny strategiplan for Vestfold idrettskrets 
2015-2018 på høring til alle org. ledd tilsluttet Vestfold idrettskrets.  
Høringsfristen er 1. februar 2014 og merknader til strategiplanen sendes 
vestfold@idrettsforbundet.no 
Vedtak: Ann-Kristin lager utkast til høringsuttalelse. Behandles pr. e-post 
 

Sak 31 Vestfold idrettskrets: invitasjon til kretsting lørdag 26. april 2014 
  på Jarlsberg konferansesenter, Tønsberg. 

Vedtak: Deltagelse besluttes på vårt ordinære årsmøte.  

https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013068268&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
http://www.larvik.kommune.no/no/Nyheter/Offentlig-horing/
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/H%C3%B8ringssvar_vedr._endring_av_forskrift_om_motorisert_ferdsel_i_vassdrag_Korvikvannet.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-15-20112012.html?id=676526
http://www.op.no/nyheter/article7098211.ece
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/H%C3%B8ring-strategiplan.aspx
mailto:vestfold@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/Kretsting-26--april-2014.aspx


Sak 32 Utbygging av Børresenskogen gbnr: 2009/14 Vestre Fagerli 

Vedtak: Høringsuttalelse ble godkjent per e-post, og sendt 31.12.2013. LIR ønsker at området 
bevares som friområde. Ann-Kristin orienterte om utbyggingsplanene og konsekvenser for 
Nanset IF. 
 

Sak 33 Indre Havn: planprogram for Indre Havn, høringsfrist 31.1.2014 
KST-148/13 Vedtak:  
«Forslag til planprogram for Larvik Indre havn, datert 5.11.2013, legges ut til offentlig 
ettersyn i perioden 13.12.2013 - 31.1.2014, med følgende endringer;  
  
Kapittel 3 endres til " Hva vil vi med Larvik - et diskusjonsunderlag"  
  
Som en del av arbeidet med områdeplanen vil kommunen ta stilling til om kommunen ønsker 
en ny jernbanestasjon lokalisert ved indre havn, eller om kommunen ønsker en annen 
framtidig plassering av jernbanestasjonen i Larvik.»  

  
 Viser til: Planprogram Indre Havn og ØP Hva skal skje i Indre Havn 

 
Vedtak: Ann-Kristin lager utkast til høringsuttalelse. LIR ønsker at deler av området bevares 
til fysisk aktivitet. Vise til andre planer om nye boliger i Larvik (sentrale) 
Bergeløkka, Sanden, Verksgården, Martineåsen, Strandperlen, Agnes, Rødberg/Tenvik etc. 

 

Sak 34 Høring av forslag til forskrift om atferdsregler for Larvik Bøkeskog.  
Høringsfrist 23.2.2014. 
Vedtak: Ann-Kristin lager utkast til høringsuttalelse. LIR er positive til forskriften. 
 

Sak 35 Fordeling mellom nærmiljøanlegg og ordinære anlegg 
Ann-Kristin avklarer med Kjetil Lundeberg og vurderer om vi har samme synspunkt rundt å 
beholde ca 10 % til nærmiljøanlegg. Disse rekrutterer igjen til idrettslagene. 
 

  

Sak 36 Invitasjon til Tjølling IFs 125 års jubileum 
 Tjølling IF ble 125 år den 23.12.2013, og har invitert til markering lørdag 18. januar. 
 Solbjørg stiller fra LIR. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Utbygging_av__B%C3%B8rresenskogen_GBNR_2009_14_Vestre_Fagerli.pdf
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik/wfdocument.aspx?journalpostid=2013081372&dokid=788524&versjon=1&variant=P&
http://www.op.no/nyheter/article7100536.ece
http://larvik.kommune.no/no/Globalmeny/Horinger/Horinger/Horing-av-forslag-til-forskrift-om-atferdsregler-for-Larvik-Bokeskog/

