RINGERIKE IDRETTSRÅD
Protokoll for Årsmøtet 2005 i Ringerike Rådhus 06 mars 2006
1. Åpning
Årsmøtet ble åpnet av leder Arild Karlengen med 24 representanter fra idrettslagene til
stede.
2. Godkjenning av
a. Innkalling:

Godkjent. Årsmøtet var kunngjort i Ringerikes Blad hele 4

ganger, men ble bedt om å skjerpe rutinen for utsending av sakspapirene.
b. Dagsorden:

Godkjent uten merknader.

c. Representanter: Alle 24 representanter ble godkjent og ført i egen protokoll.
3. Valg av
a. Dirigent; Arild Karlengen
b. Referent; Ketil Norman
c. 2 representanter til å godkjenne referat;
Erik Simarud, Ådal IL og Olav Gulbrandsen, Hønefoss Sportsklubb
4 Årsmeldingen ble godkjent
5 Regnskapet ble godkjent
6 Ingen innkomne forslag
7 Budsjettet ble vedtatt uten kommentarer
8 Prioritering av saker for 2006 ble gjennomgått og godkjent.
Kommentar fra Ringerike Skyte og Øvingsfelt. Det arbeides mot regionanlegg som må sees i
sammenheng med mulig motorsportsenter. Ringerike O-Lag fremmet også synspunktet at
Eggemoen var et sentralt område for flere idretter.
Smørgrav, friidrettsgruppen; det står for stille i forbindelse med Schjongslunden. RIR
oppfordres til å purre kretsen, kommunen m.fl. RIR lager utkast til brev denne uken. Arild
Karlengen ga også litt bakgrunn om hvilket arbeide som er gjort opp mot politiske organer for
å fremme motorsportsenteret på Eggemoen, stikkord; gjentatte møter, bussturer, omvisninger,
fremming i medier, Idrettstyret, kulturminister etc.
Videre ble alle som har gjort idretten på Ringerike synlig i det siste gitt varm omtale og
applaus. Det er blitt Norgesmestere i mange forskjellige grener som Boccia og Pistolskyting.
Innsatsen til ski og skøyteløpere er også spesielt imponerende! Lederen gjorde det klart at det
gjøres mye godt og allsidig arbeide i idretten som fortjener ros.

9 Valg
Styret i Ringerike Idrettsråd 2006

Funksjon
Leder
Nestleder

Navn

Klubb / idrett

Arild Karlengen
Turid J. Oset

Soknedalen IF / Fotball

Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Ketil Norman

Hønefoss Tennisklubb

Bjørn Marseth
Martin Brodahl

Ungdomsrep.
Varamedlem

Linnea Reitan Jensen
Egil Iversen

Haugsbygd IF / Allidrett
Hønefoss
Snowboardklubb
Hønefoss Svømmeklubb
Ringerike Helsesportlag

Lengde
1 år

Kommentar
Valgt 06

Heradsbygda IL /
Allidrett
2 år

Valgt 06

2 år

Valgt 06

2 år
1 år

Valgt 06
Valgt 06

Øvrige tillitsvalgte:

Revisorer
Leder
valgkomite
Valgkomite

10

Kjell Raastad
Oddvar Korsgaarden

1 år
1 år

Arne Smørgrav
Grete Lehne

1 år

Avslutning

Kultursjef Jan Erik Berg oppsummerte noen tips og informasjon til idrettslagene:
Han ga ros for mye flott arbeide med idretten på Ringerike og uttrykte glede over fremganger.
Prosessen med å søke spillemidler er slik at de som tidligere er blitt prioritert under behandling, går
foran nye søknader i senere år. Dette medfører at prosessen for nye prosjekter kan ta lengre tid enn
tidligere. Man bør gjøre seg kjent med kommunale planer som er lagt for neste 10 år! Idrettslag bes
også påse hvilke krav som gjelder for; driftsplanlegging samt regnskaps- og revisjonskrav!
Støtteordningene ble gjennomgått og skjema utlevert under møtet. Alt fra grunnbeløp for idrettslagene
til støtteordningen for skiløypebrøyting ble gjennomgått. Mer informasjon i eget hefte og på internett.
Stipendiene som tidligere ble gitt er bortprioritert for å få til dagens støtteordninger.
Ordningen med arenaleie vil bli utredet i løpet av det neste året for å se på virkning og forbedringer.
Dato for neste ungdomsråd vil bli kunngjort. Dette er et viktig organ som vi bør oppfordre
ungdommen til å bruke.
Takk for oppmøtet!
Hønefoss, 03 april 06

_______________________
Ketil Norman, referent

_____________________
Erik Simarud

_____________________
Olav Gulbrandsen

