
 

 
 

Protokoll fra styremøte 
 

 
Møtenummer: 7 / 2015 
Dato: 08.09.2015  
Kl: 18:00 
Sted: Schjongshallen  
 
Til stede: Bjørn Marseth, Kristin Oleson, Thorfinn Karlsrud,  

Janka Aasen(vara)  
Forfall: Per Inge Bjerkseter, Trude Ødegaard, Marit Kjemperud,  

Herman Bay (vara) 
Andre til stede:  Kari Gustavson under Sak 44/15 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
39/15 Godkjenning av protokoll fra møte 6, sendt på mail 22.08 
41/15 Div. Kurs lokalisert i Hønefoss (mail sendt ut 30.08) 

 
Orienteringssaker:  
40/15 Samarbeidsavtalen mellom kommunen og oss (sendt med innkalling) 
42/15 Brukermedvirkningsprosess for ny skole i Hønefoss Syd  
 
Diskusjonssaker:  
43/15 Godkjenne LAM tildelingen (Sendt. Ny frist gitt til 6/9) Vedtak? 
44/15 Ny ordning for arenarefusjon v/Idrettskonsulent Vedtak? 
 

 
Vedtakssaker:  
39/15 Protokoll fra styremøte nr 6: Godkjent 
41/15 Kurs: Idrettsrådet tar initiativ til kurs i regi av BIK legges til Ringerike. 

Vedtak: Invitasjon sendes klubbene på mail, legges også på hjemmesiden 
og facebook for å registrere responsen. 

43/15 LAM: Fordeling er klar.  
Vedtak: Resultat med utregning legges på vår hjemmeside.  

 
Orienteringssaker:  
40/15 forts. Samarbeidsavtalen: Bjørn har vært i møte med kom.sjef Aagotnes og 

Kari Gustavson.  Avtalen er omtrent som den som ble vedtatt i møte 6 og vil bli 
lagt på hjemmesiden når den er skrevet under av partene.  

42/15 Brukermedvirkning for ny skole: Vi sender mail på våre synspunkter. Vi følger 
opp utvendige arealer når dette kommer 

www.ringir.netbjormar@gmail.com 



 

 

 
Diskusjonssaker: 
44/15 Arenarefusjon: Ny ordning ble diskutert. Bjørn, kom.sjef Ågotnes og Kari har 

laget et forslag. Det er ønskelig å gå bort ifra den direkte støtten til lagene og 
heller reduserer timeprisene for de fra 19 år og under. Summen på 650.000 
står fast. Det ble bestemt at Kari kommer tilbake med et endret oppsett da det 
synes som basket-, volley- og håndball kom dårligere ut. Ordningen kom i stand 
nettopp for disse idrettene som har all trening innendørs. RIR må gi 
tilbakemelding til kommunen innen 21. sept.  

Eventuelt: 
45/15 Veme Skiklubb er godkjent fra NIF 

46/15 RIR er invitert til å være med i et prosjekt om «Fremtidig arealbruk i 
Schjongslunden» 

 

. 
 

 
 

Møteplan:  
 Tirsdag 13.10 kl. 18:00 Schjongshallen 
 Tirsdag 10.11 kl. 18:00 Schjongshallen 
 Tirsdag   8.12 kl. 18:00 Schjongshallen 

 
 
 

 
Ref. Bjørn 
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