
 

Protokoll styremøte LIR nr. 9 – 2013/2014 

 
Dato:  11. mars 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  ja 

Grete Larsen Telle  ja 

Solbjørg Farstad Bergene (BIL)  ja 

Baard Hoffgaard (vara BIL)  Frafall 

Jarle Gogstad (vara)  Frafall 

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 7 og styremøte 8. 

Vedtak: Godkjent. 

 
Sak 03 Post:  

1. Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets/ Nyhetsbrev februar 2014 og Nyhetsbrev mars 
2014 

2. Referat Minta 6.3.2014 
3. Invitasjon: Regional anleggskonferanse for BTV - anlegg for idretts og fysisk aktivitet! 

20.mai 2014 
4. Invitasjon: Leons narkotikaseminar i Leiren i Stavern 22. mars. 

"Lions Larvik fyller 20 år, men alt de ønsker seg er å gi foreldre, lærere og andre som 
har med ungdom å gjøre, kunnskap til å avsløre narkotikamisbruk" 

5. NMK Larvik: Anmodning om bistand ifm henvendelse om ny bane, 2. mars. (Grinda) 
6. Reguleringsplan for Kaken/Skråvika - utlegging til offentlig ettersyn. Frist for 

innsendelse av merknader er 04.04.14. 
 
SAK 4 – Eventuelt 
 
  

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_styremøte_7_2013-2014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Protokoll_styremøte_8_2013-2014.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/NYHETSBREV%20februar%202014.pdf
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/NYHETSBREV%20mars%202014.pdf
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/NYHETSBREV%20mars%202014.pdf
http://www.op.no/nyheter/article7219556.ece
http://www.op.no/nyheter/article7219556.ece


Sak 37  Årsmøteforberedelser 
 

Tidsplan Årsmøte 2014 
FRIST OPPGAVE ANSVAR 

OK Kontakte valgkomiteen Ann-Kristin 

OK Brev fra valgkomiteen  

OK Fastsette dato for årsmøte Styret 

OK Påbegynne Årsberetningen  Ann-Kristin 

11. mars. Revidere arbeidsprogram Styret 

OK Innkalling til årsmøte sendes ut senest 1 mnd. før årsmøtet. Ann-Kristin 

10. mars Forslag til saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Klubbene/styret 

11. mars Behandle innkomne saker og gi en innstilling senest 1 uker før årsmøte.  Styret 

17. mars Sakspapirene sendes ut 1 uke før årsmøte. Ann-Kristin 

februar Regnskap og budsjett Revisor og Vigdis 

januar Avtale møte regnskapsfører og revisor  

 

 Valgkomiteen har avsluttet sitt arbeid og levert sin innstilling. 

 Regnskapet er ført og godkjent av revisor 1. Div. gjenstår. 
o Aktiv Larvik presenteres med detaljert tilskudd og noter. 

 Arbeidsprogram ble gjennomgått.. 

 Ann-Kristin sender klargjorte saksdokumenter til styret, før årsmøtepapirer legges ut 17. 
mars. 

 Styret har to innspill til årsmøte under SAK 7 
 
1. Forslag - fastsette kontingent 2014 – se vedlegg. 

Viser til idrettsrådets lov § 4 Kontingent: 
Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet. 
Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på 
årsmøte i idrettsrådet. 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Kontingenten beholdes uendret. 

 
2. Forslag om tilføying av stemmeberettigede under idrettsrådets lov § 13 Representasjon 

på årsmøtet. 
Underpunkt (1) På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:  

- foreslås endret til: 
På årsmøtet møter med stemmerett:  

a) Idrettsrådets styre  
b) Klubber med inntil 400 medlemmer 2 representanter,  
deretter 1 representant for hvert påbegynte 200 medlemmer,  
maksimalt 5 representanter.  
c) 7 representanter for bedriftsidretten.  

 
Det gjøres oppmerksom på at NIFs bestemmelser om kjønnsfordeling skal følges:  
Klubber med 2 eller flere representanter skal være representert med begge kjønn.  
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Lovendring godkjennes. 
 

 Dispensasjonssøknad: 
Aktiv Larvik prosjektet er nå inne i sitt 3. og siste prosjektår. 
Avtalen med kommunen og Larvik idrettsråd er forlenget ut 2014, og prosjektlederrollen 
er delegert til styreleder. 
Dette kan være i konflikt med idrettens regelverk ref. § 7 Valgbarhet og 
representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker.  
Ann-Kristin kontakter Vestfold idrettskrets vedr. mulig dispensasjon ut 2014. 
Fra 2015 forventes det at prosjektet går over i stabil drift.  

  

http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Sak_7_Kontingent_2014.pdf
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Lov_for_Larvik_Idrettsråd_26032012.pdf


 
 

 Budsjett:  
o Det settes opp detaljbudsjett totalt og pr. prosjekt med noter. 
o Styret foreslår at honorar til styreleder beholdes, dette synliggjøres i budsjettet. 
o I forhold til idrettsrådets engasjement i prosjekt Aktiv Larvik, er det er søkt 

idrettskretsen om dispensasjon fra idrettsrådets lov § 7, 3 ledd: Valgbarhet og 
representasjonsrett. 

 
 

Sak 38 Ungdommens idrettspris 
 Det kom inn 2 forslag til kandidater innen fristens utløp. 
 Idrettsrådets avstemning var enstemmig og vinneren er Rebekka Tao Jacobsen 
 fra Larvik Atletklubb. Resultatet offentliggjøres på årsmøte. 
 Ann-Kristin kontakter klubbene. 
 

Sak 39 Ildsjelprisen 
 Det kom inn 2 forslag til kandidater innen fristens utløp. 

Dag Astor Nielsen fra Larvik Ski og Nikolai Johansen fra Nanset IF hopp. 
 Idrettsrådets avstemning var enstemmig og vinneren er Dag Astor Nielsen. 

Resultatet offentliggjøres på årsmøte. Ann-Kristin kontakter ØP og klubbene. 
 
 


