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Protokoll fra styremøte
Møtenummer: 7/2017
Dato:
22.08.2017 Kl: 18:00
Sted:
Schjongshallen
Tilstede:
Trude Ødegaard, Marit Kjemperud, Marcus Andre Nysveen,
Ole Ragnar Dihle, Morten Bentzen, Margrete Brodtkorb, Bjørn Marseth
Forfall:
Kristin Oleson, Kjell Steinbakken
Vedtakssaker:
30/17
Vedtak:

Protokoll fra møte 6/2017
Godkjent.

Diskusjonssaker:
21/17 forts Brønnøysund - Prokura / Signaturrett
Kristin ordner med banken og endrer prokura
Alle styremedlemmer har signert på skjema.
03/17 forts.

NIF. Enklere styrehverdag
Bjørn ber om at NIF kommer å gi oss en gjennomgang av hvordan vi bruker
verktøyet – Riktig bruk og riktig oppstart.
Alle må gå inn å gjøre seg kjent med dette!

07/17 forts.

Arbeidsprogram 2017
Ihht årshjul jobbes det med flere både kortsiktig og langsiktige mål i
Idrettsrådet.
Bjørn har snakket med representanter fra Ringerike Kommune i forhold til at
all idrett må likebehandles i forhold til økonomi. Ønske fra idrettsrådet om at
Kari Gustavsson kommer i et styremøte i Idrettsrådet.
Bjørn etterspør hvilke idrettslag som har fått tildelinger fra Ringerike
Kommune. Dette gjelder i forhold til lik fordeling for alle idrettslag innen ski
og skiskyting.
Retningslinjer:
«Retningslinjer for støtte til kjøring av skiløyper
Ringerike kommune har en støtteordning for organisasjoner som kjører opp
skiløyper.
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Det ytes en grunnstøtte på kr. 1.000,- pr. løypemaskin.
Dette forutsettes å dekke finansieringskostnader, forsikringer og vedlikehold.
I tillegg ytes støtte etter antall kjørte kilometer i sesongen.
Det skal gis opplysninger om hva slags løyper som er kjørt.
For hver løype oppgis startsted, løypas lengde og tidsrom den har vært oppkjørt.
Samlet kjørte kilometer i sesongen.
Driftsregnskap fra siste avholdte årsmøte og kopi av kjørebok skal vedlegges.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema. Søknadsfrist 20. mai.»

32/17

Kommunedelplan – Arealdel
Det er kommet 2 innspill i saken.
HSK håndball og Heradsbygda Håndballklubb reagerer på at vi vil flytte
sandhåndballbanene tilbake til Hovsmarka. De mener at beachbanene som i
dag er etablert i Schjongslunden bør bli permanente. Idrettsrådet forholder
seg til det som er vedtatt og mener dette er en sak som må tas opp når
brakkeriggene fjernes ved Ringerikshallen.
Ringerike Sykkelklubb ønsker seg en terrengsykkelbane i området noe vi vil ta
med i vårt forslag til kommunen. Det må etterspørres hvor stort areal som
behøves, og likedan hvordan terreng som er hensiktsmessig.
Høringsuttalelsen fra Ringerike Kommune vedr. arealplan i Hovsmarka ligger
ute til høring. Svarfrist er 25. august for å komme med innspill.

36/17

Forslag fra Klatreklubben
Ønske fra klatreklubben om at det integreres en klatrevegg i en av de nye
flerbrukshallene som etableres i Ringerike. Det kan/bør være en mindre
utgave av klatreveggen som er etablert i Hønefoss Arena.
Idrettsrådet ser det som en utfordring at klatreveggen må være avsperret når
det IKKE er autorisert personell til stede (Godkjente instruktører). Dette må
avklares før Idrettsrådet tar endelig stilling til innspillet. Bjørn tar kontakt med
klatreklubben for avklaring.

Referatsaker:
08/17 forts.

Søknad fra Ringkollen Alpinparken. Økonomisk støtte
Idrettskonsulent har purret kom.sjef om saken. Utover det er det ikke
kommet noen tilbakemelding.

21/17 forts.

BUA
Ingen respons fra Hjelpemiddelsentralen. Bjørn har purret kom.sjef, men
ingen avklaring foreløpig.
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22/17 forts.

Revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.
Det har vært et møte med alle klubbene/undergrupper som driver med
fotball.
Alle fotballklubbene har deltatt på møter (unntatt NUIL). Referat er skrevet
og Kari Gustavson tar dette videre.
Det er nå innkalt 16 klubber (ikke fotball) til møte 13. september for å høre
om planer og ønsker for fremtiden

36/17 forts

Ny skole på Benterud
Purring på svar om prosjektet likevel kan bygge 7’er bane for fotball som
forutsatt og ikke 5’er purret.
Svar fra kom.sjef: Innspillet fra Idrettsrådet er tatt opp i styringsgruppen, og
det er tegnet et alternativ der 5-er banen erstattes av en 7-erbane. Det er
ikke tatt stilling til endringsforslaget, opparbeiding av uteområdet skjer først
neste sommer/høst. Tegning av uteområde er mottatt.

38/17 (37/16) Idrettstilbud for funksjonshemmede i Ringeriksregionen
Søknad til Extrastiftelsen er sendt. Hvis den blir godkjent og midler kommer,
skal RIR disponere midlene og klubbene sende regninger til oss. Prosjektet
har søkt midler for 2018 og 19.
Det jobbes bra med prosjektet fra alle klubbene som deltar.
39/17

Invitasjon til utvidet idrettsrådskonferanse i Bergen
Idrettsrådet har mottatt invitasjonen, men takker nei til dette denne gangen.

Eventuelt
40/17

Invitasjon fra Drammen IR
Til konferansen I samme båt 3, 14.-16. sept.
«Prosjektet omhandler fysisk aktivitet i skolen» - Erfaringer og læring.
Bjørn prøver å stille. Idrettsrådet mener at Ringerike Kommune bør delta på
dette arrangementet.

Neste møte: 12.09.2017. Klokken 18.00.

Ref: Ole R Dihle.
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