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Protokoll til styremøte 
 
 
Møtenummer: 6/2016 
Dato:   17.08.2016    
Kl:   18:00    
Sted:   Schjongshallen 
 
Tilstede: Bjørn Marseth, Per Inge Bjerkeseter, Marit Kjemperud, Trude 

Ødegaard, Margrete Brodtkop, Kjell Steinbakken, Kristin Oleson og 
Janka Aasen 

Forfall:  Marit Kjemperud, Kristian Kammerud (Ungdomsrådetes repr) 

 
 
      
Sakliste  
 

Vedtakssaker:  
42/16 Godkjenning av protokoll fra møte 5/2016 
Protokollen godkjent 
 
Orienteringssaker:  
20/16 (forts. fra sist) Oversikt over arenaer i Ringerike 

Skal være et forslag klart fra Per Inge til møtet i oktober. Bjørn og Per Inge 
samarbeider om nødvendig. 

23/16 (forts.) Oversikt over etterslepet på utbetalinger av spillemiddelsøknader 
Utgår – er i orden 

37/16 (forts. fra sist) Idrettstilbud for funksjonshemmede i Ringeriksregionen 
Bjørn vært på ett møte, saken jobbes med 

43/16 Søknadsskjema for LAM sendt ut 
Er sendt ut, søknadsfrist 1. september. Ligger på Idrettsrådets hjemmesider 

44/16 Garderobebygget i Idrettsparken    (se vedlegg i innkalling) 
Bjørn svart kommunen, støtter riving, men ikke før reguleringsplanen for 
Schjongslunden er klar og event. innlemmes i annet bygg. 

45/16 Høringsuttalelse Hensmoen-Eggemoen  (se vedlegg i innkalling) 
Bjørn sendt inn svar fra idrettsrådet.  

46/16 Spillemiddelutbetalinger i 2016 legges på hjemmesiden    
47/16 Hønefoss Fallskjermklubb har gått ut av NIF   
48/16 Ringerike Pistolklubb      

Ingen fra oss kunne stille i møte. Ikke hørt noe mer fra BIK og vi antar derfor 
at saken er løst 
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49/16 Kommunestyremøte 26/5     
Idrettsrådet kommet med innspill til to saker i kommunestyret som 
omhandler idrett og folkehelse. Den ene saken omhandler mulig flerbrukshall 
i samarbeid med Haugsbygd IF – dett er idrettsrådet positive til. Sak to gjelder 
daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, hvor man støtter NIF i forslaget med å 
innføre en times aktivitet pr dag.  

50/16 Referat fra møte med kampsporten    
Idrettsrådet hadde ikke anledning til å møte.  

 
Diskusjonssaker:  
46/16 Invitasjon fra KUD. Pilotprosjekt, Barn/Unge/Økonomi. (se egen mail) 
 Bra initiativ, men veldig korte frister. Bjørn tar kontakt med rådgiver i NIF, ber 

om evt lengre frister. 
  
Arbeidsplanen 
24/16 (forts.) Kan vi leve med de forskjeller kommunen gir i arenastøtte  

Bjørn snakker med Kari om denne.  
25/16 (forts.) Vedlikehold av kunstgressbanene i kommunen 
 Bjørn snakket med teknisk etat – tar det videre 
26/16 (forts.) Hva tar vi opp med de politiske partiene 
 Ber om at alle kommer opp med tre forslag til neste møte. Hva trenger 

Ringerike å bli bedre på? Hva bør politikerne jobbe med? De som ikke kan 
møte, sender forslag til Bjørn. 

 
Eventuelt:  

 
Neste møte: 14. september kl 1800 

 
 

Referent 
Janka Aasen 

 
 

  

 
 


