Protokoll styremøte LIR nr. 3 – 2019/2020

Innkalt
Anita Simensen Holthe
Anne Kristin Akselsen
Ann-Kristin Aanstad
Bjørn Omholt
Einar Knutsen
Nils Morten Halvorsen
Øyvind Broager Grøn
Vara:
Geir Anton Haga
Roger Sten Andersen

10.09.19, kl. 18:00 - 21:00
Feyersgt. 7

Deltatt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei

Saker
Sak 13/2019-2020

Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt
Behandling: Godkjent, Se saker under eventuelt.

Sak 14/2019-2020

Økonomi.
Status pr. 18.0919 Saldo: kr. 657 889,Kontingenter sendes ut når LAM midlene utbetales.

Sak 3/2019-2020

Møteplan 2019

Tirsdag

Styremøte KOK-komiteen
Klubbmøte IF Fram
02.04.2019
28.05.2019
08.05.2019
11.06.2019
05.06.2019 Klubbmøte Halsen IF
Politisk valgdebatt
13.08.2019
28.08.2019 Sak 13/2019

Tirsdag

10.09.2019

25.09.2019

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

20.11.2019

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Sak 15/2019-2020

Valg 2019
Behandling: Utsatt, ordførerkabalen er ikke lagt.
Idrettspolitisk valgdebatt 13.8 var vellykket, og nå er det viktig at vi holder
trykket oppe ovenfor det nye kommunestyret.
Se Presentasjonen her (oppdatert).

Sak 16/2019-2020

Søknader tilskuddsordningen inkludering i idrettslag, se vedlegg.
Behandling: LIR åpner for flere søknader og utsetter tildelingen

Sak 17/2019-2020

LAM midler -endelig tildeling
Behandling:
3,2 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2019, er fordelt.
Informasjon om tildeling er publisert på våre nettsider. Se oversikt her.

Sak 18/2019-2020

Driftstilskudd 2019: ekstra bevilgning på 300.000
Behandling: Ann-Kristin holder kontakten med kommunen ift. utbetaling.

Sak 19/2019-2020

Spillemidler 2020 - søknadsfristen 1.9 er utsatt til 1.10,
Grunnet KUDs Endringer i tilskuddsordningen for idrettsanlegg
Behandling: Ann-Kristin kontakter kommunen ift. hvilken informasjon
klubbene har fått rundt dette.

Sak 20/2019-2020

Banemesterlaug, felles anleggsdrift
Behandling: Nils Morten og Ann-Kristin sender ut et brev til klubbene vedr.
ønsket oppstart av en arbeidsgruppe. Aktuelle klubber er alle som drifter
egene anlegg, inkl. Golf-klubben. Gruppen skal komme fram til en
samarbeidsform til beste for alle klubbene. LIR inviterer Jørgen Olsvoll
(Porsgrunn) til neste møte.

Sak 21/2019-2020

Skoler og idrettslag - avtaler om bruk på dagtid
Behandling: Det er et felles ønske om at anleggene brukes på dagtid. Det må
kartlegges hvilke ulike praksiser som finnes p.t, og hvilke priser som benyttes.
LIR ønsker å gi innspill til kommunens betalingssatser ved neste behandling
av denne, spesielt er det misnøye med differensierte priser på trening og
kamp, helg og ukedager. Ann-Kristin sjekker om det foreligger noe
grunnlagsdata på dette, ref. sak om gratis halleie tidligere i år.

Sak 22/2019-2020

Nasjonal inkluderingskonferanse i Oslo 17.oktober
Behandling: Kristin og Ann-Kristin er interessert. Påmeldingsfrist 17.sept.

Sak 23/2019-2020

Idrettsgalla 2. november, ref. invitasjon fra Vestfold IK
Behandling: Hele styret inviteres!

Sak 24/2019-2020

Ekstraordinært idrettskretsting, Lørdag 23.november 2019
ref. e-post, og invitasjon
Behandling: Ann-Kristin melder seg på

Sak 25/2019-2020

Idrettsrådskonferansen, kort oppsummering
Behandling: Kristin og Ann-Kristin gav en kort rapport fra konferansen.

Sak 26/2019-2020

Høringsinnspill til "Idretten skal!" ref. e-post 3.9. Frist 12.9
Behandling: Strategien er delt ut og gjennomgått,
LIR sender ikke inn noe innspill.

Sak 27/2019-2020

Idrettens anleggsplan for Vestfold og Telemark, ref. e-post 2.8. Frist 20.9
Behandling: Ann-Kristin ber om utsettelse,
ref. utsatt frist for spillemiddelsøknader.

Sak 28/2019-2020

Utvikling av Agnes Aktivitetspark, se vedlegg
Viser til vedlegg fra Einar:Vi har uttalt oss i saken ref. Uttalelse fra Larvik
Idrettsråd omdisponering midler E18, men uttalelsen fulgte ikke denne
saken. Høyres pkt. 3 er en god presisering, og dette vil legge føringer for
veien videre

Sak 29/2019-2020

Eventuelt

Saker som ble tatt opp under eventuelt.


Hvordan behold utøverne?
o Stags fotball-akademi ble diskutert: Larvik idrettsråd mener at den nedre aldersgrense
som er satt på 12 år, er for lav. Det burde også vært lagt til rette for å kunne delta uten å
bytte klubb. Direkte henvendelser til eksterne spiller skal også ha forekommet. Dette har
skapt noe unødig misnøye blant fotballklubbene i Larvik.
«Det klubbene reagerer på strider mot NFFs tanker/ og ikke minst de uskrevne lovene
innad i Larviks fotballen, der hovedbudskapet er at man ikke fisker barn fra andre
klubber. I disse tilfellene er ikke NFFs regler for overganger fulgt»
«Det beste for Larvik ville være om klubbene samarbeidet om dette akademiet, at
spillerne kunne være best i sin klubb, på sitt lag, men ha muligheten til å utvikle seg ved
akademiet.» Sitat: Roger Sten Andersen, Nesjar.
o
o
o

Klubb og krets må kommunisere tettere.
Etterlyser tydeligere retningslinjer klubb-kommune-krets.
Flere av klubbene har vært i kontakt med fotballkretsen ang. dette, de ønsker ikke
engasjere seg før de får en konkret sak..

o

Gode prosjekter undergraves av mangler på ressurser, tid og kostnader

Nils Morten tar kontakt med Helgeland i Stag.



Samarbeidsmuligheter ift. aktivitet, utvikling av anlegg og drift:
Dialog med THVGS idrettslinja

