
 

 

Protokoll styremøte LIR nr. 7 – 2015/2016 

14. januar 2016, Nanset IF, 18:00 - 21:00 
 
 
 
 

Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Nils Morten Halvorsen   

Einar Knutsen   

Øistein Lindhjem  

Gjest 

Jan Christiansen, Thor Heyerdal 

Frafall: 

Bjørn Omholt  

Anita Simensen Holthe  

Jan Ivar Ibsen  

Geir Anton Haga  

Grete Larsen Telle  

Saker 

 
Sak 42/2015-16 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
  Vedtak: Godkjent OK, ingen saker til eventuelt. 
Sak 43/2015-16 Godkjenne protokoller. Ingen klare til godkjenning. 
Sak 44/2015-16 Post 
27.11.2015  Larvik kommune: Tilskuddsordninger til friluftsliv og naturforvaltning – 
  utlysning av midler for 2016 
10.12.2015  VIK: Nyhetsbrev desember 
14.12.2015  NIF e-post: Viktig informasjon fra Norges idrettsforbund til alle idrettslag 
15.12.2015  Larvik Turn: Vedr. Møtereferat - forstudie friidrettshall Telemark fylkeskommune 1.des 
15.12.2015  Larvik kommune: Tjølling Idrettsforening - kunstisanlegg/flerbruksanlegg -  
  søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning – tilbakemelding (etterlyser dok.) 
7.1.2015  VIK: Nyhetsbrev januar 
 
Høring: 

 Retningslinjer for handel i kommunale uterom i Larvik kommune (01.12.2015) 
Høring, med frist 17.1. Ingen kommentarer til denne. 

 
21.12..2015 E-post til klubbene 
  Årshju 
  Nyhetsbrev Larvik Idrettsråd desember 2015 
 
Sak 45/2015-16 Klubbmøte 1.12.2015 - oppfølgning 

Viser til sak 30 og 41/2015-16 
Kopi av presentasjonen og lovnorm ble sendt ut 4.12. 
Larvik idrettsråd sendte et brev til kommunestyret 7.12.15 som en direkte konsekvens av 
innspillene fra klubbene på vårt klubbmøte.  
Se: En plan for framtidig finansiering av idrettslagseide anlegg (etter behandling pr. e-post) 
Vi opplever at kommunestyret tok våre innspill til følge i møte 9.12.2015. 

  

http://www.larvik.kommune.no/no/Globalmeny/Horinger/Horinger/Forskrift-om-paslipp-av-olje--og-fettholdig-avlopsvann1/
http://eepurl.com/bKt0Fv
http://larvikir.no/filer/Larvik_idrettsr%C3%A5d_presentasjon_klubbm%C3%B8te_01122015.pdf
http://larvikir.no/filer/BREV-UT/2015/Larvik_IR_En_plan_for_framtidig_finansiering_av_idrettslagseide_anlegg.pdf


 
Sak 46/2015-16 Årsmøteforberedelser 

Sted: Grand 11.3 kl. 18:00 med måltid og sosial sammenkomst med kommunen. 
Status valgkomiteens arbeid: informert 21.12. Første møte 13.1, brev lagt ut/sendt klubbene. 
Ny Lovnorm: Idrettsråd 
Vurdere kontingent ift. % av LAM 
Nettsider NIF samarbeidspartner: https://atea.klubb.nif.no/ , Presentasjon på klubbmøte? 
 
Vedtak: Tas til orientering, saker behandles i neste møte 

ORIENTERINGSSAKER: 
O-sak 8  Jan Christiansen, Thor Heyerdal orienterte om samarbeidsprosjektet til fotballen. 
O-sak 9  Dialogkonferanse 19.1 er i rute. Ann-Kristin orienterte kort om samarbeidet med kommunen. 
O-sak 10  NIF Anleggsseminar 9.- 10. mars, hold av datoen. 
O-sak 11  PW-CUP- status. Kort orientering. Ann-Kristin deltok i møte 15.12.  
O-sak 12 Skiløyper: Larvik Ski og klagesak ift. Nanset og 90' tilskudd (ref. Prosjekt Sikker skiglede). 
 
 

MØTEVIRKSOMHET 
 
1.12.2015 Møte med IF Fram og Larvik kommune v/Arealplanlegger Anne Therese Andvik og  

Kjetil Lundberg 
8.12.2015 Møte med IF Fram, ny daglig leder 
15.12.2015 PW-cup møte, Larvik Turn & IF 
7.1.2016 Minta møte 
7.1.2016 Larvik kommune: VIS-konferansen, planleggingsmøte 
11.1.2016 VIK Kurs for daglig ledere, Økonomidag 
 
 
  

http://larvikir.no/filer/Brev-fra-Valgkomiteen-2015-2016.docx
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/lovnormer2015/lovnorm-for-idrettsrad_s.docx
https://atea.klubb.nif.no/
https://www.idrettsforbundet.no/Kalender/anleggsseminar-gardermoen/


POLITIKK 
 
Siste kommunestyremøte 9.12.2015 gjorde endel vedtak som berører idretten. 
 
Se møteprotokoll fra KST 9.12.15 og Strategidokumentet vedtak KST-225/15 
Det som angår frivilligheten er i hovedsak følgende vedtak: 

KST-225/15 Vedtak: 

Diverse: 
Styrke HC-idrett 50’ i 2016 
Sykkelhotell 500’ i 2016 
Styrke tilskudd Lag og foreninger 500’ lagt inn fra 2017-2018-2019 
Vedlikehold Gang & Sykkelveier 4) 
Etablering av Gang & Sykkelveier 8) 
  
Ref. Noter til tallbudsjettet fra Ap, V, MdG, SV og Sp 
2. Skolefrukt i ungdomskolene 
Ordningen opprettholdes og ungdomstrinnet prioriteres. Fordelingen av midler til hver enkelt 
ungdomsskole gjennomgås av Oppvekst- og Kulturkomiteen med melding til formannskapet. 
1 100’ 
  
3. Aktiv Larvik 
Kommunen viderefører engasjementet med Aktiv Larvik for 2016 og videre i økonomiplanperioden. 
100’ 
 
6. Integreringstiltak for Frivillighetsentralen 
Frivillighetsentralen får midler for egne tiltak for å bedre integreringen i kommunen. Melding om planlagt bruk 
av midlene blir gitt til formannskapet i forkant. 
200’ 
 
Verbalforslag: 
2. 
Fysisk aktivitet i skolen 
Ref K-sak 104/15, fysisk aktivitet i skolen. Det bevilges driftsmidler til gjennomføring av tiltaket i 2016 slik at 
Kommunestyrets vedtak blir gjennomført. Bevilgningen på kr 460000,- tas fra disposisjonsfondet. Rådmannen 
legger inn driftsmidler på kr 1000000 i strategidokumentet 2017 - 2020 for dette tiltaket. 
  
10. 
Sak om tilskudd til lag og foreninger – fremmet av Turid Løsnæs, Ap 
Det fremmes egen sak der regler og praksis for tilskudd til lag og foreninger blir evaluert. Saken legges frem ved 
regnskapsavslutning for 2105. Det bør eksempelvis vurderes om mindre søknader (under 25.000,-) kan 
behandles fortløpende i formannskapet. 
  
17. 
Etterbruk av Jernbanetrase Farriseide – Porsgrunn – fremmet av ordfører 
Larvik kommunestyre ønsker et etterbruk av denne traseen til glede og nytte for allmenheten. 
Denne strekningen må sees på som en idretts – og friluftsakse. Dette er en akse mellom to 
idrettsbyer, langs et vernet vassdrag med høy merkevareverdi. Dette er også et viktig område i 
reiselivssammenheng og ikke minst for Folkehelse. 
Larvik kommunestyre ber rådmannen om og fortsatt være i dialog med JBV, Porsgrunn 
kommune og aktuelle grunneiere / aktører, om etterbruken av denne traseen for allmenheten. 
Ber om at formannskapet holdes orientert om fremdriften. 
  
  

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015094297&dokid=1083528&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015080913&dokid=1062658&versjon=15&variant=P&


19. 
Finansiering av idrettsanlegg – fremmet av ordfører 
Kommunestyret ber rådmann legge frem en sak til politisk behandling vedr opprettelse av et kommunalt 
anleggsfond for forskuttering av spillemidler. Det som skal vurderes er mulighetene for kommunal 
medfinansiering, forskuttering og garantier ved lån. Legge en fremtidig plan for idrettsanlegg. Det nedsettes en 
arbeidsgruppe med representanter fra administrasjonen, kultur, oppvekstkomiteen og Idrettsråd. 
 
Kjenner ikke til bakgrunnen for forslaget til AP, pkt. 10. 
 
 

Søknader om tilskudd som skal behandles i forbindelse med Strategidokument 2016-2019 
KST-218/15 Vedtak: 
Søknader om medfinansiering av idrettsanlegg innvilges innen økonomisk ramme  
på 2 mill. kr. fra virksomhetsområdet «Kultur, idrett og fritid» til: 

a) Halsen IF innvilges kr 528 400 
b) Tjølling IF innvilges kr 528 400 
c) Nesjar IF innvilges kr 722 000 
d) Hedrum jeger og fiskerlag innvilges kr 221 200. 

 
 
 

MØTEKALENDER: 
19.1.2016 Sted: Sliperiet - Dialogkonferanse VIS 
11.2.2016 Sted: Fram (Flyttet til 17.2) 
3.3.2016 Sted: Larvik Turn (Årsmøtesaker) 
11.3.2016 Årsmøte: Grand? (Frist innkalling 5. februar) 


