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Protokoll fra styremøte  
   
Møtenummer:  10 / 2017  
Dato:      07.11.2017    Kl:   18:00     
Sted:      Schjongshallen  
Tilstede:  Trude Ødegaard, Marit Kjemperud, Morten Bentzen, Bjørn Marseth, Margrete 

Brodtkorb, , Ole Ragnar Dihle, 

Forfall:   Kjell Steinbakken, Kristin Oleson, Marcus Andre Nysveen 
Gjester sak 51: Anleggskomiteen til HBK v/ Åge Amundsen og Per A. Loe 
      
Sakliste  
 

Vedtakssaker:  
51/17  Godkjenning av protokoll fra møte 9/2017 

   Vedtak: Godkjent med korrigering av saksnummer. 
 

Diskusjonssaker:  
52/17  Kunstgress på 11-banen bak ishallen   
  Informasjon v/ Per Anund Loe – Åge Amundsen, begge HBK.  
  RIR vil være med i møte med kommunen og støtte en søknad. 
 
53/17  Fordeling av treningstimer i AKA-arena og fotballhallen 

Tas til orientering. RIR har ikke oversikt over antall lag og hva som er omsøkt 
fra klubbene. Underlaget er etterlyst, men ikke mottatt innen møtet.  

  
22/17 forts. Revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.   
  Det blir ingen oppstart her før i desember 
  
Referatsaker:  
08/17 forts. Søknad fra Ringkollen Alpinparken. Økonomisk støtte.   

Saken var oppe i kommunestyret 2.11. Saken er sendt tilbake for ytterligere 
utredning av. Bjørn har vært i møte med Ågotnes, Kari og Hove. Saken 
kommer opp igjen i desember. 

 
 09/17 forts Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 
   Saken er godkjent i Kulturdepartementet (Markalova).  

NVE har ikke uttalt seg ennå.  
 

47/17 forts Kurs i Økonomistyring 
15.11. 2017. AKA Arena klokken 18.00. Avholdes av Buskerud Idrettskrets. 
 

48/17 forts. BIK sitt styremøte i Hønefoss.  
Trude og Bjørn var tilstede i et noe amputert dialogmøte da deltagelsen var 
tynn.  
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Leder i Buskerud Idrettskrets, Roar Bogerud vil stille i møte som 
Hovedutvalget for Skole og Oppvekst skal ha på torsdag og vil informere om 
innføring av 1 times fysisk aktivitet hver dag i skolene.   

 
BIK sammen med Drammen Idrettsråd og Drammen kommune har satt i gang 
et prosjekt hvor det er ansatt 1 person for oppfølging av barn i skolene, 
kostnaden er delt på 4, (Idrettslag og 3 skoler). 
BIK ønsker å få til dette i Ringeriksregionen. Dette må være et samarbeid 
mellom skole, idrettslag og Ringerike Kommune. Det ansettes 1 
«Idrettskonsulent» som vil være leder av dette tiltaket, hjulpet av f. eks. 
elever som har FYSAK på ungdomsskolen. Det vil bli søkt om midler fra 
Stiftelser ved oppstart. Saken følges opp etter nyttår. 
 
Melding fra Idrettskretsen om at det ikke er besvart henvendelser til Stranden 
Idrettslag. Trude har i dag vært i kontakt med Stranden, som bekrefter at de 
har aktivitet, og tar kontakt med Idrettskretsen for å avklare eventuelle 
misforståelser. Leder av Stranden Idrettslag er Beate Heieren. RIR følger de 
opp og får info om hvilke idretter det har aktive medlemmer og 
arrangementer.  
   

Eventuelt: 
54/17  Stranden Idrettslag 

Melding fra Idrettskretsen om at idrettslaget ikke har svart på henvendelser. 
Trude har i dag vært i kontakt med Stranden, som bekrefter at de har 
aktivitet, og har kontaktet klubben via telefon og bedt leder kontakte 
Idrettskretsen for å avklare eventuelle misforståelser.  

 
55/17  HSK Håndball  

Laget måtte under en turnering på Gran Canaria betale et gebyt å 500,- Euro. 
kontant. Dette mener de er uakseptabelt!  
Ole R. sender notatet som ble laget i håndballgruppen om dette til Bjørn. 
Saken bør tas videre til BIK.  
 

56/17 Guttelag i håndball 
RIR er positive til møte vedrørende guttelag i håndball. Alle klubbene kalles 
inn til møte, og tema er «Hvordan få med flere gutter i håndball».  
 

57/17  Øke info fra RIR 
Vi ønsker at klubbene gir oss mailadresse til ledere av undergrupper eller 
andre ildsjeler slik at infoer for informasjonsutveksling.  

 
 Neste møte  5. desember kl. 17:30 (merk tiden) 
 
 

Ref.      Ole Ragnar Dihle.   

 


