
 

 

Protokoll styremøte LIR nr. 4 – 2015/2016 

3. september 2015, Larvik Turn, kl. 18:00 - 21:00 
 
 
 
 

 

Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Bjørn Omholt  

Nils Morten Halvorsen   

Jan Ivar Ibsen  

Grete Larsen Telle  

Gjester: 

Kjetil Lundeberg, Larvik kommune 

Sissel-Gro Johnsen, Larvik kommune 

Frafall 

Einar Knutsen  
Øistein Lindhjem  
Anita Simensen Holthe 
Geir Anton Haga 

 
Tidligere annonser presentasjon av Larvik Turns anleggsplaner utsettes til 2016. 

SAKER: 

Sak 21/2015-16 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt.  
  Vedtak: Godkjent OK 
Sak 22/2015-16 Godkjenne protokoller. Ingen klare til godkjenning. 
Sak 23/2015-16 Post 

 17.8.2015  Larvik kommune kopi av brev fra KUD: Spillemiddelfinansierte 
   idrettsanleg for fridrett og fotball – bruksendring – 
   krav om skriftlig forhåndssamtykke fra Kulturdepartemetet 

  17.8.2015  Larvik kommune: Fordeling av fast treningstid i hallene 2015-2016 
  17.8.2015  Larvik kommune: Kommuneplanens arealdel 2015-2027 –  
    Informasjon om den politiske prosessen for å vedta planen 
  25.8.2015  Larvik kommune, kopi av info fra LHK: 
    Styrene i Larvik HK, Stavernfestivalen og Larvik Golfbane har 
    besluttet å etablere en felles samarbeidsplattform. 
  25.8.2015  Larvik kommune, kopi av brev sendt Kulturdepartementet 
    Vedr. Framhallen - søknad om forlengelse av idrettsfunksjonell 
    forhåndsgodkjenning 
 
 
Sak 24/2015-16 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

Kjetil Lundeberg informerte om status på Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv m.m. 
Kommunen ønsker å prolongere planen. Kjetil informerte også om at det var planer om en idretts-uke 
(Mini OL)- hvor kommunen kunne ønske å benytte Aktiv Larvik inn som et koordinerende ledd, og ba 
idrettsrådet ta stilling til dette.  
 
Vedtak: Larvik idrettsråd støtter forslaget om at gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv 2013-2016, forlenges frem til 2020. Larvik idrettsråd ønsker at det settes fokus på 



gjennomføring tiltakene i planen fram mot 2020, og at det jobbes for å få på plass en langsiktig 
overordnet plan for anleggsutviklingen i kommunen. 

 
Sak 25/2015-16 Larvik kommunes VIS-prosjekt -Tiltaksplan mot mobbing 

Sissel Gro Johnsen - informerte om kommunens VIS-prosjektet 
Larvik kommune har utarbeidet «Tiltaksplan mot mobbing», og fra 2015/16 igangsetter Kultur og 
oppvekst et anti mobbe prosjekt for barnehage og skole. 
Larvik kommune ønsker i samarbeid med Larvik idrettsråd å inviterer idrettslagene i Larvik til  
Dialogkonferanse: Vennskap - inkludering og sosial kompetanse (VIS-prosjektet) 
Tema: 
Kan skoler, barnehager og idretten samarbeide om barn og unges oppvekstsvilkår? 
Larvik byen der vi bryr oss. Ingen skal mobbes og utestenges! 
Målgruppe: Ledere, styremedlemmer/trenere/oppmenn og ansatte i idrettslagene i Larvik. 
Målet for kvelden er å starte en prosess, i forhold til økt bevisstgjøring om vårt felles ansvar for barn 
og unge. Idrettens verdier er sentralt bakteppe for alle idrettslagenes aktiviteter 
- men hvor mange trenere og ledere er bevisste i forhold til klubbenes egne verdigrunnlag og 
sportslige planer? 
 
Vedtak: Larvik idrettsråd er positive til et slikt samarbeid. Dato ble berammet til:17. november – 
senere flyttet til 19. januar 2016 kl. 17-19:30 i Sliperiet 

 
MØTEVIRKSOMHET 

 
20.8.2015 Larvik kommune, NAV: Integreringsnettverk 
17.8.2015 Møte Nanset IF, planlegge møte med politikere 
24.8.2015 Møte med Nanset IF og politikere vedr. Børresenskogen 
25.8.2015 Larvik kommune: VIS- vennskap, inkludering og sosial kompetanse 
26.8.2015 Larvik kommune, LKE, leiepris for bordtennisklubben i Byskogen skolerom 
29.8.2015 Innflytterdag, Bølgen, Ann-Kristin stilte for LIR (m.m.) 
25.8.2015 Møte Tjølling IF med flere i styret: Einar, Bjørn, Nils-Morten og Ann-Kristin 
2.9.2015 Møte med Golfklubben, Terje Tema tilskudd: og  

http://www.golfforbundet.no/assets/files/klubb/organisasjon/golf_og_kommunen_
hefte.pdf 

2.9.2015 IKK-komitemøte 
 

http://www.golfforbundet.no/assets/files/klubb/organisasjon/golf_og_kommunen_hefte.pdf
http://www.golfforbundet.no/assets/files/klubb/organisasjon/golf_og_kommunen_hefte.pdf

