
 

 

Protokoll styremøte LIR nr. 6 – 2015/2016 

24. november, Stavernshallen, 18:00 - 21:00 
 
 
 
 

Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Nils Morten Halvorsen   

Einar Knutsen   

Øistein Lindhjem  

Geir Anton Haga  

Bjørn Omholt  

Anita Simensen Holthe  

Jan Ivar Ibsen  

Grete Larsen Telle  

Gjest:  
Øivind Sørum, Spkl Stag 

Frafall: 

 
Øivind Sørum, Leder STAG hovedforening, orienterte om Stags sportslige planer og ambisjoner, samt 
status på anleggsutviklingen i Stavern. 

Saker 
Sak 35/2015-16 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt.  

  Vedtak: Godkjent OK. Ingen saker til eventuelt. 
Sak 36/2015-16 Godkjenne protokoller. Ingen klare til godkjenning. 
Sak 37/2015-16 Post 
7.10.2015  Larvik kommune/KUD: Informasjon om ny søknadsfrist i 2016 –  
  kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg 
8.10.2015  Larvik kommune: Forarbeid om etterbruk E-18 -3 deler 
9.10.2015  VIK: Nyhetsbrev oktober 
12.10.2015  Larvik kommune: Status KUD vedr. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kunstisbane Tjølling 
14.10.2015  Larvik kommune: Søknader ifm strategidok - Høring 
14.10.2015  VIK: Invitasjon til ledermøte 22. oktober kl 18-21 på Idrettens Hus i Sandefjord 
15.10.2015  Larvik kommune: Skjema "Kriterier for vurdering av nye anlegg" 
21.10.2015  Larvik kommune: Pilotnotat Stavern Idrettshall, Kaken m/ Dialogkonferanse fredag 13.11.15 
26.10.2015  Larvik kommune: Vedr. Utleie Stavernshallen 
27.10.2015  Larvik kommune: Invitasjon til prisutdeling i kulturhuset Bølgen 14. november 
28.10.2015  VIK: Innspill til kandidater til Vestfold idrettskrets sitt Hederstegn 
13.11.2015  VIK: Nyhetsbrev november (m/ innspill til VIKs anleggsplan) 
24.11.2015  NIF post vedr. undersøkelse om sponsing og økonomi 
 
Gledelig med 48,1 mill i ekstra momskompensasjon for 2015 
  

http://www.aftenposten.no/100Sport/Idretten-jubler-Far-full-momskompensasjon-641610_1.snd


 
Sak 38/2015-16 Betalingssatser 2016 – høringsuttalelse 

Se: Høring Betalingssatser utleie, datert 21.10.2015,  behandlet pr. e-post 23.10.2015 
 
Sak 39/2015-16 Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2016-19 –  

høringsuttalelse 
 

Høringsuttalelse, behandlet pr. e-post 23.10.2015. Larvik idrettsråd støtter forslaget til 
prioritert handlingsprogram. Se: Høringsuttalelse_strategidokumentet_2016-19.pdf 

 
Møte med ordfører i 22.10.2015 kl. 15:15. 
Einar, Nils Morten og Ann-Kristin deltok. Høringsuttalelse dannet grunnlaget til dette møte. 

 
Sak 40/2015-16 Utleie Stavernshallen 

Viser til henvendelse fra Larvik kommune den 26.10.2015 vedr. Utleie Stavernshallen: 
«Vi sier til spørsmålet fra STAG beskrevet under her. 
 
Vi har alltid fulgt skolen når det gjelder timefordelingen i hallene.  Dette har vært mest 
praktisk fordi vi også legger timer i hallene for skolene på dagtid. Og skolene selv starter sin 
utleie av gymsalen i august.  I tillegg sier retningslinjene at håndball og annen hallidrett skal 
bli prioritert i forhold til fordeling av timer.  Disse idrettsgrenene har oppstart på 
høsten.  Kanskje upraktisk for disse å måtte forandre tid for trening midt i sesongen (for det 
kan i så fall skje)? 
 
Når vi får inn søknader om leie av de kommunale idretts- og svømmehallene, gjelder disse 
søknadene for leie i alle de fire kommunale hallene (5 etter hvert).  Vi fordeler søknadene etter 
retningslinjene og vi må se alle de kommunale idrettshallene under ett. 
Skal oppstart for leie i Stavernhallen forandres fra å følge skoleåret til å følge kalenderåret, 
må dette også gjelde for alle de kommunale idretts- og svømmehallene. 
 
Vi syntes derfor at dette kan være en problemstilling Larvik Idrettsråd bør ta opp.» 
 
Vedtak: 
Dagens praksis med å følge skoleåret bør videreføres da inne-idrett sesongen følger skoleåret. 
Utendørs idretter kan legge inn søknad på leie av halltid til hovedforeningen i august. 

 
Sak 41/2015-16 Klubbmøte 

Viser til sak 30/2015-16 
Fokus Anlegg og framtidig finansiering. Vi ser behovet for å sette trykket på dette temaet: 
Etterslepet har vokst med 14 mill på 3 år. 
Mål: Kan vi sammen komme fram til en modell som blir mer levelig for idrettslag? 
 
Vedtak:  
Forslag til dato: 1. desember ble vedtatt pr. e-post 9.11. 
Innkalling er sendt klubbene med følgende agenda: 

1. Fokus Anlegg og framtidig finansiering: 
Vi ser behovet for å sette trykket på dette temaet: 
Etterslepet har vokst med 14 mill på 3 år.  
Kan vi sammen komme fram til en modell som blir mer levelig for idrettslag? 
Vedlagt: høringsuttalelse i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet 
 
2. Kort om nye lovnormer og årsmøteforberedelser 
 
3. Status idrettens IT-løsninger: KlubbAdmin - MinIdrett og SportsAdmin 

Ann-Kristin utarbeider en presentasjon i samarbeid med Einar og Nils-Morten. 

  

http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/H%C3%B8ringsuttalelse_Betalingssatser_utleie_2016.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/H%C3%B8ringsuttalelse_strategidokumentet_2016-19.pdf


ORIENTERINGSSAKER: 
O-sak 6  Møte vedr. utfordringer knyttet til minoritetsgrupper i fotballen 

Viser til møte 12.10.2015 med Larvik kommune v/SLT, Nanset IF, Idrettsrådet og Norsskolen. 
Hanne Jaerson (Larvik kommune/SLT): 
«Vi hadde et møte i SLT i september hvor vi ble enig om å sette oss ned med Nanset fotball 
for å se på hvilke muligheter som finnes for å hjelpe klubben. Nanset har et stort antall 
minoritetsbarn som skaper noen utfordringer for klubben når det gjelder oppfølging, kjøring 
til kamper, dugnader og betaling.  
Noen tanker: Lage et prosjekt hvor vi ansetter/engasjere en person som får mandat knyttet til 
integrering, hjemmebesøk, informasjonsmøter, samarbeid med andre frivillige organisasjoner 
o.l Skal vi involvere flere klubber som Fram og Larvik Turn? Søknad om storbymidler – 
integrering Søknad til NFF Andre muligheter» 

 
O-sak 7  Innspill anlegg VIKs anleggsplan, sendt svar 22.10.2015 

Vedr. oppdatert oversikt på planlagte anlegg av «regional betydning»: 

 Larvik Turn planlegger et folkehelse-/fleridrettsanlegg i form av en helt ny hall på 
Lovisenlund. Friidrett vil være en sentral aktivitet her. Vi skal få en presentasjon av planene 
i januar 2016. 

 Tjølling IF 15/30155 - Søknad om interkommunalt samarbeid 400 meter kunstisbane på 
Løveskogen 

KST-116/15  
Vedtak:  
1. Søknaden om et interkommunalt samarbeid imøtekommes ikke på nåværende tidspunkt.  
2. Søknaden kan behandles på ny etter nærmere avklaring om øvrig finansiering, herunder 
statlige spillemidler og programsatsningsmidler, midler i fra Vestfold fylkeskommunes regionalt 
utviklingsfond samt klubbens egenfinansiering.  
3. Larvik kommune stiller seg positiv til at klubben viderefører planlegging av prosjektet og 
avklare mulighet for å oppnå tilskudd fra stat og fylkeskommune. 
 
Vedlegger idrettsrådets uttalelse i saken (fulgte ikke med - ble delt ut i IKK- møte) 

 Kvelde Vannskiklubb planlegger vannskiarena på Brunlaskogen.  

 Larvik kommune starter nå med utvidelsen av Stavernshallen, som vil bli et viktig anlegg ift. 
turn og vektløftning. 

 På sikt er det også spennende hva som vil skje med områdene etter E18/Månejordet og 
Martineåsen. 

Se også vedlagte oversikt over spillemiddelsøknader for 2016.  
Høringsuttalelse ifbm. strategidokumentet skal leveres denne uken, og ettersendes dere. 

  

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015030155&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015030155&
http://www.op.no/sport/idrett/idrettsanlegg/byggestart-i-2016-ferdig-i-2017/s/5-36-122334


MØTEVIRKSOMHET 
 
13.10.2015 Larvik kommune og  Nanset IF- Møte om frisbeegolf på Nanset 
13.10.2015 Larvik kommune og  Nanset IF- Møte: Børresenskauen som idrettsformål 
12.10.2015 Larvik kommune v/SLT og Nanset IF  
  Møte vedr. utfordringer knyttet til minoritetsgrupper i fotballen  
21.10.2015 Åpent møte vdr. Områdeplanarbeid Martineåsen 
22.10.2015 Møte med ordføreren, vedr. anleggsutvalg og finansiering av anlegg: 
  Nil-Morten, Einar og Ann-Kristin stilte fra LIR. 
22.10.2015 Vestfold idrettskrets :ledermøte for idrettslag, særkretser og idrettsråd. 
27.10.2015 Larvik Turn møte, hallmøte med gruppene i klubben 
29.10.2015 SLT Norskskolen integreringsmøte, ref. møte 12.10 
4.11.2015 Presentasjonene av strategidokumentet i Sliperiet 
11.11.2015 Møte med Frisklivssentralen: Vi har noe sammenfallende interesser,  
  og kunne være spennende med evt samarbeid/felles info 
11.11.2015 Larvik kommune: VIS-konferansen, planleggingsmøte 
11.11.2015 IKK-møte 
12.11.2015 SLT Norskskolen integreringsmøte, ref. møte 12.10 og 29.10 
14.11.2015 Kulturnatt med utdeling av idrettsprisen til DNT (Friluftslivets år) 
18.11.2015 Larvik kommune Erica og Hanne: Møte vedr. Søknad om fattigdomsmidler 
17.11.2015 Møte Nanset vedr. integreringskontakt 
20.11.2015 Larvik kommune Hanne:  
  Skrive søknad om fattigdomsmidler (Bufdir)/integreringskonsulent 
20.11.2015 Møte i LIR Anleggsutvalg 
23.11.2015  Befaring m/KUD 
24.11.2015 Foredrag om Larvik idrettsråd for KUD 
 
 

POLITIKK 
 
Ann-Kristin var tilstede under presentasjonene av strategidokumentet i Sliperiet 4.11.2015 
Hilste der på den nye komiteen som vi skal forholde oss til. 
 
Kultur- og oppvekstkomiteen: 
Even Borvik (Sp, leder)  
Elin Nyland (Ap, nestleder) 
André Lysnes (Ap) 
Guro Kohlberg Lomme (Ap)  
Nawzad Rashid Amedi (Ap) 
Hallstein Bast (V) 
Gina M. Johnsen (Frp) 
Tor Kåre Hansen Odberg (Frp) 
Bjørn Walle (H) 
Thomas Løvald (H) 
Olaf Holm (KrF) 
Her finner dere en oversikt over det nye kommunestyret 
 
 
Rammen for Kultur, idrett og fritid er redusert fra 67 748 til 65 443, hvor 2 mill reduksjon skyldes "teknisk 
justering, org. endringer, støttekontakt til helse og omsorg" 
Komiteen ønsket en spesifisering av hva teknisk justering innebar. Direkte rammereduksjon er på 100 000,- 
 

http://www.larvik.kommune.no/Globalmeny/Plandokumenter/Strategidokumenter/
http://www.larvik.kommune.no/Globalmeny/Plandokumenter/Strategidokumenter/
http://www.op.no/valg2015/valg/politikk/se-hvem-som-na-sitter-i-kommunestyret/s/5-36-116638

