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bjormar@gmail.com

Referat for styremøte nr. 4 / 2015

Forfall
:

Bjørn Marseth, Per Inge Bjerkseter, Marit Kjemperud,
Kristin Oleson, Janka Aasen og Trude Ødegaard
Herman Henrik Bay og Thorfinn Karlsrud

Dag:
Sted:

Tirsdag 12. mai 2015 kl. 18:00
Klubbhuset på Tolpinerud

Tilstede:

19/15

Ref. nr. 3 ble godkjent.

9/15 forts

Ny webside
● Idrettsanlegg på Ringerike (oppstilling kommer senere)
● Div. annet. Fornøyd så langt, trenger fortsatt saker fra klubbene.
● Hva med å legge ut noen suksesshistorier. For eksempel Hønefoss
Arena, osv

11/15 avsl.

Årshjul

15/15 forts

Kommunevalget Strategi (se innspill nedenfor)
Hvordan ønsker politikere og tilnærme seg idrett i sine partiprogram.
Hvordan kan idrett være med å gjøre Ringerike kommune attraktiv.
Idrett og intrigering
Idrett og fysisk aktivitet
Oppgave for alle , tenker og sender på mail med ideer til punkter innen 14
dager( 26.mai) . Ferdig opplegg til neste møte 9.juni.

20/15 forts

Kilemoen. Varsel om høring og off. ettersyn 
(se eget vedlegg)

25/15

Arbeidsprogrammet. 
Fordeling av oppgaver. (Vedl. nedenfor)
Vi tok en gjennomgang av arbeidsprogram og vi har startet arbeidet i mange
saker se under.

26/15

Kurs for nye styrer
i Hønefoss Arena (egen mail sendt)

27/15

Referatsaker
● 14/15
Brev sendt 15.03. Purring sendt 30.04
● Buskerud får økning på spillemidler fra 47 til 65 mill. siden i fjor.
● LAM midler kr 1 541 334. Søknadsfrist 1. september
● 11. mai var Bjørn og Per Inge Bjerkseter i ledermøte i Buskerud
Idrettskrets

Lagt ut

Finne kontaktperson i Ringerike kommune om utvikling av Ringkollen.
Trude

Styrke kontakten med idrettslagene. Hvordan synliggjøre idrettsrådet
og øke samarbeidet
Neste møte vil vi invitere kampsport klubbene for litt informasjon.

28/15
Eventuelt

Ref Trude Ødegaard 12.mai

Arbeidsprogram for Ringerike Idrettsråd
KORTSIKTIG
Evaluere og fornye samarbeidsavtalen med administrasjonen i Ringerike
Vi har også intensjon til å få til en tilsvarende med politikerne. 
Alle
Gjennomgå arenarefusjonen sammen med kommunen
Bjørn

Være aktive overfor politikerne og partienes manglende satsing på idrett 
Alle
Vi vil allerede nå ta for oss Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv slik vi gjorde etter
forrige revisjon. Vi ønsker at den kommer i en enda bedre utgave for idretten ved neste
rullering. Vi vil bidra til at den inneholder en prioritert plan for anleggsutvikling i
kommunen 
Alle
Vi vil fortsette med å bidra til at Ringerikshallen forblir en idrettshall inntil det skaffes
alternative lokaliteter til de idrettene som er der i dag. 
Passe på at den fortsatt blir
tilgjengelig for idretten.
Styrke kontakten med idrettslagene. 
Alle
Delta i møter i regi av idrettskretsen
. Bjørn m.fl etter behov
.
LANGSIKTIG
Være pådriver til at det bygges nye flerbrukshaller blir i tilknytning til nye skoleprosjekter
som ikke bare rommer en hallflate, men at det blir en hall for forskjellige idretter. 
Lagt på
is til bedre kommuneøkonomi er på plass på til og bli realisert.
Bidra til at kampsportene får bedre treningsforhold. 
Første møte i juni med alle.
Arbeide for å få flere baner / balløkker slik at seniorfotball, bedriftsidretten og uorganisert
idrett får bedre vilkår med treningstimer til tider som kan kombineres med arbeid. 
Lagt på
is til bedre kommuneøkonomi er på plass på til og bli realisert.
Arbeide for at barn og unge får trene gratis i kommunale anlegg. 
Lagt på is til bedre
kommuneøkonomi er på plass på til og bli realisert.
Arbeide for at tilskudd gradvis økes for de som kjører opp skiløyper og vedlikeholder lys i
løypene.
Lagt på is til bedre kommuneøkonomi er på plass til og bli realisert.

Arbeide for å ta vare på nærfriluftsområdene på Ringerike for mosjon, trening og
konkurranseidrett. 
Marit og …

Hva gjør vi med kommunevalget?
Fra Hell fikk vi med oss følgende innspill:
Mest relevant som også BIK utfordrer fylket på er 1 time fysisk trening hver dag. Vi konsentrerer
oss om barneskolen. AP har dette i sitt program.
De politiske partiene har ikke idrett i partiprogrammene med unntak av høyre.
Vi utfordrer partiene til å ha 1 idrettspolitisk talsperson.
Hvordan går vi fram? Mail til lederne i partiene, via RB eller begge deler?
Mange forslag jmf ref.

