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Protokoll fra styremøte
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Sakliste

3/2017
07.03.2017
18:00
Schjongshallen
Trude Ødegaard, Marit Kjemperud, Kristin Oleson, Ole Ragnar Dihle,
Morten Bentzen, Bjørn Marseth,
Kjell Steinbakken, Margrete Brodtkop, Kristian Kammerud,

Vedtakssaker:
07/17
Protokoll fra møte 2/2017
Vedtak:
Godkjent
12/17

Konstituering av nytt styre
Vedtak:
Kristin blir ny kasserer, Ole Ragnar tar referentrollen.

Diskusjonssaker:
08/17

Arbeidsprogram for 2017
Ble gjennomgått og vi kommer tilbake til punktene etter hvert.
Ny kommunedelplan tas tak i først.

03/17 forts.

NIF. Enklere styrehverdag
Av tekniske årsaker ble dette utsatt til neste møte.

13/17

Årshjul
Enighet om datoer for styremøter. Kristin legger den på web-siden.

Referatsaker:
14/17

Haugsbygd Arena
Bjørn har vært i møte med HIF og kommunalsjefene Ågotnes og
Edvardsen. Plan er å rive gym.salene. Kommunen jobber med det
praktiske og tekniske rundt dette. Klubben jobber med planløsning.
Ønsket byggestart er sommeren 2018.

15/17

Plassmangel for Judo
I et møte mellom Bjørn og Kari ble det bestemt at Judo tar over begge
squashbanen. De flytter ned der Taekwon-do trener nå når de flytter i
1

egne lokaler i 2018. Da blir begge squashbanene igjen tilgjengelig for
denne idretten.
16/17

RC-klubben
Bjørn har vært i møte med klubben, Kari og Per Chr. Føislie, (avd.sjef
tekn. drift) for å se på muligheter for å gi klubben et nytt sted for
utendørs bruk. Frøisie ser på muligheter for den gamle fotballbanen
på Hensmoen. Klubben vil på sikt også se på muligheter for å få til en
innendørshall på samme sted.

17/17

Ny Reguleringsplan for Schjongslunden.
Arbeidet md denne synes å ha stoppet opp. Den etterlyses.

Eventuelt:
18/17

Brakkerigg for Ullerål skole
Det ryktes at denne riggen er tegnet ut på sandhåndballbanene ved
Ringerikshallen. Tegning etterlyses.

19/17

BUA
NIF har et prosjekt på gang, kalt BUA. Styremedlemmene ser på dette
og saken tas opp på neste møte.

20/17

Møterom I Hønefoss Arena
Vi har fått muntlige henvendelser om manglende møterom for
klubbene i Arenaen. Vi kan ta opp saken hvis vi får saken skriftlig med
begrunnelse og hvilket rom som kan benyttes

Neste møte: 4. april
08.03.2017
Ref
Bjørn
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