
 

Protokoll styremøte LIR nr. 8 – 2015/2016 
17. februar 2016, IF Fram, 18:00 - 21:00 
 

 
 

Tilstede Signatur: 

Ann-Kristin Aanstad  

Nils Morten Halvorsen   

Einar Knutsen   

Bjørn Omholt  

Anita Simensen Holthe  

Øistein Lindhjem  

Geir Anton Haga  

Jan Ivar Ibsen  

Frafall: 

Grete Larsen Telle  

SAKER 

Sak 47/2015-16 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
  Vedtak: Godkjent OK, ingen saker til eventuelt. 
Sak 48/2015-16 Godkjenne protokoller 
Sak 49/2015-16 Økonomi: 

Vi har mottatt kr. 50 000,- til Prosjekt Aktiv Larvik 
(restmidler 2015 fra Larvik kommune) 
Saldo:    kr. 220 811,51.  
 2510.14.59422  kr.     2.456,87 
 2510.14.59414 kr. 218.354,64 

 
Sak 50/2015-16 Post 

18. januar VIK: Innkalling til Idrettskretstinget 2016, 
Torsdag 21. april 2016 fra kl 1800 på Holmestrand Fjordhotell, Holmestrand. 
Frist for å melde inn saker til kretstinget er 21. februar.  
Påmelding innen 1. april 2016. (Se sak 51) 

19. januar Larvik kommune: Spillemiddelsøknader til anlegg 
  for idrett og fysisk aktivitet 2016 (Kopi) 
21. januar  VIK. Invitasjon til samling for idrettsrådene i Vestfold 10. februar (O-Sak) 
22. januar LHK, invitasjon til Førpremiere på Larvikjentene torsdag 28.1 på Sanden 
29. januar VIK/NIF: Tildelingsbrev IR og IK Inkludering i IL, 440 000,- (Se sak 52) 
5. februar VIK: Nyhetsbrev februar 
8. februar  Referat fra brukergruppemøte 2. februar ifm. utvidelse av Stavern idrettshall 
16. februar Invitasjon fra Bård Jacobsen til å orientere om Aktiv Larvik i Oppvekst og 
  Kulturkomiteens møte 2. mars  

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. 

  

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&


Sak 51/2015-16 Vestfold idrettskrets: invitasjon til Idrettskretstinget 2016 
Torsdag 21. april 2016 fra kl 1800 på Holmestrand Fjordhotell, Holmestrand. Frist 1. april. 
Vedtak: Deltagelse besluttes på vårt ordinære årsmøte.  

 
Sak 52/2015-16 Tilskudd til Inkludering i idrettslag 

Viser til e-post fra Vestfold idrettskrets 29.1.2016 vedr. Tildelingsbrev IR og IK Inkludering i IL, 
Kr. 440 000,- totalt til Sandefjord og Larvik.  
Vi må ta stilling til hvordan midlene skal fordele: Åpen søknad ut til klubbene eller invitasjon 
til enkelte + Aktiv Larvik. 
 
Vedtak Vi inviterer klubbene til å søke på midlene. Aktiv Larvik bør også tilgodesees midler 
fra dette tilskuddet. Forslag 120 000,- legges inn i budsjettet og behandles på årsmøtet. 

 
Sak 53/2015-16 Søknad om opptak av nye klubber: 

1. Larvik Biljardklubb: (pr. e-post 26/10-15) 
2. Larvik Bryteklubb: Vedtak: (pr. e-post 2.2.16) 
 
Vedtak: Larvik IR anbefaler opptak. 

 
 
Sak 54/2015-16 Oppnevne representanter til arbeidsgruppe 

Viser til verbalforslag i forbindelse med: KST 225/15: Strategidokument 2016 - 2019 
 
Verbalforslag nr. 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." 
 
Vedtak: (pr. e-post 9.2.16) 
Nils Morten Halvorsen og Einar Knutsen representerer Larvik idrettsråd inn i arbeidsgruppen. 
Vara: Ann-Kristin Aanstad. 

 
Sak 55/2015-16 Leiepriser kommunale anlegg for bedriftsidretten 

Vestfold bedriftsidrettskrets, v/ Birte Svendssen, sendte en henvendelse 11. februar vedr. 
priser på leie av kommunale anlegg. Larvik kommune har svart at det er ingen 
bedriftsidrettslag, eller særforbund som får tilskudd over Larvik kommunes idrettsbudsjett. 
 
Vedtak:  
Bedriftsidrettslagene i kommunen er tilknyttet NIF, og idrettsrådet mener derfor at de bør få 
samme leiepriser som andre idrettslag. Det er de lokale klubbene som må søke om leie. 
Det er ingen bedriftsidrettslag som eier egne anlegg, og svært få har medlemmer under 20 år 
– så det er ingen realitet i at de skal søke om tilskudd til drift og aktivitet. 
Ann-Kristin tar en prat med kommunen om dette. 

 
 
  

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


Sak 56/2015-16 Årsmøteforberedelser 

 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 26.2 

 Regnskap, ref. vedlegg. Revisorene har møte 18.2. Må signeres. 

 Budsjett – ref. vedlegg til behandling 

 Ny Lovnorm: Idrettsråd 
 Kontingentsats 2016,- ref. vedlegg til behandling 

Viser til Sak 7 – 2 på vårt årsmøte 2015. 
«Fellesforslag til Idrettstinget 2015 fra Akershus Idrettskrets 
Forslag:  
1. Idrettsrådene tildeles midler gjennom spillemidler fra Norsk Tipping tilsvarende 1 krone 
pr. innbygger. Tildelingen belastes post 1, og bevilgningen må komme i tillegg til den 
fordeling som fordeles til NIF sentralt og regionalt.  
2. NIF jobber for at KUD endrer LAM-ordningen slik at det på idrettsrådets årsmøte kan 
vedtas at idrettsrådet kan tildele midler via de lokale aktivitetsmidlene (LAM) med 
maksimum 3 % til idrettsrådets drift  
 
Vedtak: Årsmøtet i Larvik idrettsråd ber Vestfold Idrettskrets støtte Akershus Idrettskrets 
sine forslag til Idrettstinget 2015.» 

 

 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 
 

ORIENTERINGSSAKER: 
 

O-sak 13 Administrative endringer i Larvik kommune 
 Kjetil skal være ca. 70 -80 % integreringskoordinator i sentraladministrasjonen og 20-30 % 

idrettssjef ut 2016. Det blir ikke sendt ut noe melding til idrettslagene om dette, da 
arbeidsoppgavene skal bli ivaretatt av Kjetil Lundeberg og Bård Jacobsen. 

 

 2. Sylvi Vines Hauge trer inn i pensjonistenes rekker sommeren 2016. Stillingen som 
idrettskonsulent i 100 % stilling er lyst ut med søknadsfrist 21.2.2016. 
http://larvik.kommune.no/no/Globalmeny/Ledige-stillinger/Idrettskonsulent---Kultur-idrett-
og-fritid-161055/ 
 

  

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
http://larvikir.no/filer/PROTOKOLL_%C3%85RSM%C3%98TE_LIR_23032015-signert.pdf
http://larvik.kommune.no/no/Globalmeny/Ledige-stillinger/Idrettskonsulent---Kultur-idrett-og-fritid-161055/
http://larvik.kommune.no/no/Globalmeny/Ledige-stillinger/Idrettskonsulent---Kultur-idrett-og-fritid-161055/


O-sak 14 IF Fram - søknad om kommunal garanti for spillemidler 
10.02.2016 Kommunestyret: 
KST- 020/16 Vedtak: 
1. Med forutsetning om departementets godkjenning, gir Larvik kommune IF Fram en 
selvskyldnergaranti på kr 3.300.000,- for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte spillemidler i 
forbindelse med tilbygg og renovering av Framhallen.  
2. Tilbakebetaling av spillemidler vil først kunne inntreffe dersom IF Fram eventuelt 
misligholder anlegget etter Kulturdepartementets gjeldende bestemmelser om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og dersom IF Fram selv ikke kan tilbakebetale midlene. 
3. Garantitiden er 20 år. 

 

O-sak 15 Dialogkonferanse VIS 19. januar – presentasjonene, sendt ut 21. januar 

 Dialogkonferansen VIS og idrett ny Sissel Gro Johnsen 19012016.pdf 
 Vestfold idrettskrets om mobbing 20150119.pdf 
 Oppsummering Dialogkonferanse VIS 19012016.pdf 
 Sammendrag VIS oppgave 1-4.pdf 

Viser til omtale i ØP 22.1.2016 
 

O-sak 16 Møte med idrettsrådene i Vestfold, 10.02.2016 
1. Bedre IT-verktøy for idretten: ATEA har laget en demo med utgangspunkt i Larvik IR sin nye 
nettside (larvikir.no), mtp. en felles portal for alle idrettsråd. Denne har både nettside og 
"styreportal" som er rollestyrt, og knyttet opp mot idrettens systemer. 
Viser til: https://larvikir.klubb.nif.no/ 
 
2. Sammenslåing av kommuner er en pågående sak for flere. Vi ønsker erfaringsutveksling, idéer 
og innspill i dette feltet og vet at flere vil ha hatt ferske møter ang. dette når vi møtes. 

Vedtatte kommunesammenslåinger i Vestfold: 

 
 
Slik kan kommuneinndelingen i Vestfold bli fra 2018. 
Svelvik blir en del av Drammen. 

 Sandefjord, Andebu og Stokke blir slått sammen 
til Sandefjord kommune 1. januar 2017. 
Departementet har i tillegg vedtatt en 
grensejustering mellom Stokke og Tønsberg 
kommuner som trer i kraft fra samme tidspunkt. 
Den delen av Vear-området som ligger i Stokke 
blir overført til Tønsberg. 

 Larvik og Lardal kommuner sendte søknad om 
sammenslåing i november 2015. 

 Nøtterøy og Tjøme vedtok 17. desember 2015 at 

den sammenslåtte kommunens navn blir Færder. 

Formell søknad om sammenslåing blir sendt 

departementet i løpet av januar 2016. 

Sammenslåing er planlagt å skje 1. januar 2018. 

 Holmestrand og Hof vedtok 17. desember 2015 å 

sende søknad om sammenslåing. Sammenslåing 

er planlagt å skje 1. januar 2018. 

 
  

http://larvikir.no/dokumenter/filer/2016/Dialogkonferansen_VIS_og_idrett_ny_Sissel_Gro_Johnsen_19012016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Vestfold_idrettskrets_om_mobbing_20150119.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Oppsummering_Dialogkonferanse_VIS_19012016.pdf
http://larvikir.no/filer/2016/Sammendrag_VIS_oppgave_1-4.pdf
http://www.op.no/sport/mobbing/idrett/tettet-band-fra-skole-til-lag/s/5-36-171553
https://larvikir.klubb.nif.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6rder
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vestfold_mulig_kommunestruktur_2018.jpg


 

MØTEVIRKSOMHET 
 
Larvik kommune  Mandagsmøter +  

 
18.1.2016 Larvik kommune: VIS-konferansen, planleggingsmøte 
19.1.2016 Larvik kommune: VIS-konferansen, Sliperiet 
22.1.2016 Skypemøte med NIF om inkluderingsmidlene til Sandefjord og Larvik 
27.1.2016 Møte VIK - SIR – LIR 
28.1.2016 Førpremiere LHK-jenter 

 
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) 


