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Protokoll fra styremøte  
   
Møtenummer: 8 / 2017  
Dato:    12.09.2017    Kl:   18:00     
Sted:     Schjongshallen  
Tilstede:  Trude Ødegaard, Marcus Andre Nysveen, Kjell Steinbakken 

Ole Ragnar Dihle, Bjørn Marseth  
Kari Gustavson fra kl 18:45 

Forfall:  Kristin Oleson, Marit Kjemperud, Morten Bentzen, Margrete Brodtkorb  
  
Vedtakssaker:   
 
41/17    Protokoll fra møte 7/2017     

Vedtak:  Godkjent.  
   

Diskusjonssaker:  
 
03/17 forts. NIF. Enklere styrehverdag 

Bjørn har sendt forespørsel til BIK om passord. 
Alle skal komme inn med passordet til SportsAdmin 

   
07/17 forts. Arbeidsprogram 2017 
  Saken tas opp igjen på neste møte.  
 
22/17 forts. Revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.   

Idrettskonsulent Kari Gustavssen fra Ringerike Kommune informerte at 
den nye kommunedelplanen skal være mer lettlest og mer spisset. Det legges 
opp til revidering av planen hvert 4. år men delen som omhandler nye anlegg 
og utbedringer på eksisterende anlegg, revideres hvert år og klubber kan 
melde dette fortløpende.  
Det er viktig at lavterskeltilbud synligjøres i planen, og at friluftsliv får sin 
plass i planen.  
Arbeidet med planen starter i år, men vil trolig ikke ferdigstilles før i 2018. 
Kari setter opp forslag til hva planen skal inneholde. Trude og Bjørn deltar i 
arbeidet med å sette sammen den nye planen.  

 
34/17  LAM     

Vi har til nå mottatt 19 søknader fra de 46 lagene som kan søke.  40% av 

kr.1.767.149 er til fordeling i år. Det blir jo mer på de klubbene som følger 

med. For noen av klubbene kan dette dreie seg om over 100.000 kr.  

Klubbene gis 1 ny sjanse med frist den 18.09.  
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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. Kommunalsjef beklager sen avklaring. Saken 
skal opp i Formannskapet 28.09.2017. 

  
21/17 forts. BUA 

Sak utgår. Ingen tilbakemelding fra kommunen. 
 

32/17  Kommunedelplan – Arealdel 
Innspill fra idrettsrådet er sendt og legges som eget vedlegg i mail til 
klubbene. 

 
38/17 (37/16) Idrettstilbud for funksjonshemmede i Ringeriksregionen 
  Søknad til Extrastiftelsen er godkjent av NIF og videresendt til stiftelsen. 
 
40/17  Invitasjon fra Drammen IR  
  Til konferansen I samme båt 3, 14.-16. sept. 
  «Prosjektet omhandler fysisk aktivitet i skolen». Bjørn stiller.  

 
42/17  Mail fra Golfklubben 

Golfklubben har også tilbud på Footgolf. De arrangerte NM denne helgen 
men etterlyser lokale utøvere! 

 
43/17  Info fra BIK om samordnet registrering til NIF 

Ringerike Sportskytterklubb har rapportert færre medlemmer enn tillatt for 
en klubb og Stranden IL har kun registrert aktivitet. Vi håper klubbene får 
ordnet forholdene før fristen 18.10. 
 

Eventuelt 
   
44/17  Varsel om betaling for trening i gymsal 

Kari informerte om at det er varslet internt i kommunen at barneidretten skal 
måtte betale for trening i gymsal bl.a p.g.a. vasking. Dette er ikke idrettsrådet 
og Idrettsrådet enige i, da gulvene ofte er møkkete når idretten kommer på 
kveldstid. I tillegg er det gjort et vedtak tidligere på at barneidrett skal trene 
gratis i kommunale gymsaler.  
 
 

45/17  Ringerikshallen – Gymsal for midlertidig Ullerål Skole 
Det er fra lærere opplyst om at Ringerikshallen er omgjort til gymsal, og at 
skolen har førstepri også på kveldstid. Dette stemmer ikke, og etter klokken 
17.00. er Ringerikshallen fullt utleid til idretten. Dette KAN det komme 
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endringer på neste skoleår, da gymsalen på Ullerål skal rives for å erstattes av 
ny flerbrukshall.  

 
09/17  Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

Det er innkalt til befaring på Ringkollen den 14.09.  Idrettsrådet er forundret 
over at hverken vi eller kommunen er varslet om dette. 

 

 
Neste møte:  10.10.2017. Klokken 18.00.  

 

Ref: Ole R Dihle.  


