
 

Innkalling/Protokoll styremøte LIR nr. 9 – 2015/2016 
3. mars 2016, Larvik Turn & IF, 18:00 - 21:00 
 

Innkalt Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Nils Morten Halvorsen   

Einar Knutsen   

Bjørn Omholt  

Anita Simensen Holthe  

Øistein Lindhjem  

Geir Anton Haga  

Grete Larsen Telle  

Jan Ivar Ibsen  

SAKER 

Sak 57/2015-16 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
Sak 58/2015-16 Godkjenne protokoller: styremøte 1-7, samt nr. 8 vedlagt. 
Sak 59/2015-16 Økonomi: 

Saldo:    kr. 220 811,51.  
 2510.14.59422  kr.     2.456,87 
 2510.14.59414 kr. 218.354,64 

Sak 60/2015-16 Post 
Høring:  
16/6256 - Omregulering E-18 Bommestad-Sky, etterbruk, gang-/sykkelvei og idrettsområde - 
utlagt til offentlig ettersyn: Frist for innsendelse av merknader er 11.03.16. 
 
Nyhetsbrev Larvik Idrettsråd februar 2016 

 
Sak 61/2015-16 Årsmøteforberedelser (ref. sak 46 og 56) 

 Sted: Grand 11.3 kl. 18:00 med måltid og sosial sammenkomst med kommunen. 

 Status valgkomiteens arbeid: I rute. 

 Innkalling OK, e-post 13.02 og nettside. Innkalling og påmelding finner dere her. 

 Kandidater til priser og innkomne saker: frist utsatt til 3.3. kl. 12 

 Regnskap og revisors beretning ref. vedlegg. Må signeres. 

 Budsjett – ref. vedlegg til behandling 

 Ny Lovnorm: Idrettsråd, se vedlegg sak 7 a 
 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige 

endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettsråd. 

 Kontingentsats 2016,- ref. vedlegg til behandling – sak 7 b 

 Handlingsplan 2016: Viser til Sak 6 Behandle forslag til arbeidsprogram 
o 1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 

Det er lagt inn en økning i potten på 500’ fra 2017 
Arbeidsutvalg er etablert. 

o Kontingent – hva skal kontingentene dekke, hvilke poster i regnskapet kan brukes til å 
budsjettere en kontingent? Felles pris-mal ift. de ulike særidretter? F.eks. håndball: 
vanskelig å få ulønnet trenere/aktivitetsledere. Dette ansees som et tema på et 
klubbmøte.  

(Larvik Modellflyklubb og NMK har vurdert å melde seg ut av sin særforbund pga. høye 
lisenskostnader) 

 Årsberetning: påbegynt 
Ta med evaluering av arb. Program, verbalforslag anleggsutvalg . 

  

http://larvikir.no/filer/styremoter/2015-2016/
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016006256&
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016006256&
http://eepurl.com/bR-th1
http://larvikir.no/filer/Brev-fra-Valgkomiteen-2015-2016.docx
http://goo.gl/forms/6e3ssPbCqY
http://goo.gl/forms/6e3ssPbCqY
http://larvikir.no/dokumenter/utmerkelser.php
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/lovnormer2015/lovnorm-for-idrettsrad_s.docx
http://larvikir.no/filer/PROTOKOLL_%C3%85RSM%C3%98TE_LIR_23032015-signert.pdf


§ 16  Årsmøtets oppgaver  

(1) Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 
4. Behandle årsmeldingen. 
5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og 

aktivitetsutvikling. 
7. Behandle forslag og saker. 
8. Vedta budsjett. 
9. Foreta følgende valg 

a. Leder og nestleder. 
b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

 
 

c. To revisorer. 
d. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  
e. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

(2)  Bedriftsidrettslagene i idrettsrådet velger et styremedlem med varamedlem, som tiltrer styret i 
idrettsrådet. 

ORIENTERING 

O-sak 17 Rapport Aktiv Larvik Vinterferiecamp 
O-sak 18 Rapport Aktivitetsdag Nav-Intro 
 
 
MØTEVIRKSOMHET 

 
Larvik kommune  månedsmøter på onsdager fra 2. mars  

 
18.2.2016 Finansiering av idrettsanlegg – møte i arbeidsutvalget, Nils-Morten og Einar deltok. 
19.2.2016 NAV planleggingsmøte 
29.2.2016 Møte med Bård ang. Aktiv Larvik 
02.3.2016 Møte med Bård, Kjetil og Sylvi 
02.3.2016 Orientering for Oppvekst og Kulturkomiteen 

 
Sak 8/2015-16 Møteplan 2015-2016 

 
Styremøter kl. 18-21 på følgende datoer 
11.6.2015 Sted: Halsen m/befaring info om nye anleggsplaner 
13.8.2015  Sted: Kvelde 
3.9.2015 Sted: Larvik Turn 
8.10.2015 Sted: Nanset IF 
24.11.2015 Sted: Stavernhallen med SPKL Stag 
14.1.2016 Sted: Nanset IF 
17.2.2016 Sted: Fram 
3.3.2016 Sted: Larvik Turn (Årsmøtesaker) 
11.3.2016 Årsmøte: Grand? (Frist innkalling 5. februar) 
 

http://www.larvik.kommune.no/Documents/Aktiv%20Larvik/PDF/OP%2027022016_Aktiv%20Larvik%20h%C3%B8stferiecamp%202016.png

