Årsberetning mars 2008 – februar 2009 Styrets sammensetning:
Formann:
Arild Karlengen
på valg
Nestleder/Sekretær:
Mai-Britt Thorsrud Jansen
Sekretær/Kasserer:
Bjørn Marseth
Styremedlem:
Cato Olsen
på valg (tar ikke gjenvalg)
Styremedlem:
Thorfinn Karlsrud
Styremedlem:
Beate C. Heieren
på valg
Bedriftsidretten:
Nils Elsrud
Ungdomsrepresentant:
Linnea Reitan Jensen
Varamedlem:
Erik Vatvedt
på valg (tar ikke gjenvalg)
Klubber:
I følge idrettsregistreringen pr feb. 2008 er det 62 klubber i kommunen en nedgang på 1. Det
er registrert 7333 medlemmer mot 8403 forrige år.
Møtevirksomhet:
Styret har hatt 13 møter i perioden og behandlet 22 referatsaker.
Referat fra alle møtene ligger på vår web-side www.ringir.net
Saker:
De viktigste sakene i perioden er:










Fordeling av LAM (lokale aktivitetsmidler) som i år var 1.000.148,Nye fotballbaner i Schjongslunden
Ny interkommunal svømmehall på Helgelandsmoen
Priser i kunstgresshallen
Stilt opp for HRRK overfor BIK for økonomisk støtte
Møte med Tyrisubben om fordeling av timer i hallen
Fordeling av timer i fotballhallen sammen med HBK
Hovedrullering av arealplan for idrett og friluftsliv
Prioritering av spillemidler

Prioritert liste for spillemidler.
Enighetsprotokoll mellom Ringerike Idrettsråd og administrasjonen i Ringerike kommune.
Nedenfor fremkommer oversikt over anlegg i prioritert rekkefølge som anbefales både fra
idrettens representanter(RIR) og Ringerike kommune.
Det første anlegget; sosiale rom i forbindelse med Idrettshall/kulturhus på Hallingby skole er
tidligere bestemt som fast prioritert. I de øvrige søknader står man fritt til å sette den endelige
priotitering.
Ordinære anlegg
Prioritet nr 1
Prioritet nr 2
Prioritet nr. 3
Prioritet nr. 4
Prioritet nr. 5
Prioritet nr. 6
Prioritet nr. 7

Sosiale rom,Hallingby skole
Garderobebygg/barnehage,Hønefoss sportsklubb
Garderobebygg,Ådal Idrettslag
Garasje mv,Hønefoss sportsklubb
Stor ridehall,Hønefoss og Ringerike rideklubb
Trap/kortholdsbane,Buttentjern Skytesenter BA
Pistolbane,Ringerike pistolklubb

Spillemiddelbeløp(kr)
400 000.950 000.276 000.
200 000.1 500 000.700 000.700 000.-

Prioritet nr. 8 Viltmålbane,Buttentjern Skytesenter BA
Prioritet nr. 9 Elektronisk skivearr,Ringerike pistolklubb
Prioritet nr. 10 Fotball,kunstgressbane,Ringerike kommune
Prioritet nr. 11 Fotball,kunstgressbane Haugsbygd
Prioritet nr. 12 Lysanlegg,kunstgress Hfs stadion,Ringerike kommune
Prioritet nr 13 Klubbhus,Hønefoss og Ringerike rideklubb
Prioritet nr. 14 Skytebane A,Ringerike pistolklubb
Prioritet nr. 15 Friidrettsbane,rehabilitering,Ringerike kommune
Prioritet nr. 16 Ridebane,Hønefoss og Ringerike rideklubb
Prioritet nr. 17 Stall,Hønefoss og Ringerike rideklubb
Prioritet nr. 18 Redskapsbod,Hønefoss og Ringerike rideklubb
Prioritet nr 19 Ridestier,Hønefoss og Ringerike rideklubb
Prioritet nr. 20 Ridebane,Hønefoss og Ringerike rideklubb

700 000.685 000.2 800 000.2 500 000.700 000.700 000.700 000.2 200 000.430 000.605 000.188 000.220 000.134 000.-.-

Søknadssum fra Ringerike kommune om tildeling av spillemidler 2009
000
17 288 000
.-

17 288

Nærmiljøanlegg.
Prioritet nr. 1 Aktivitetsanlegg,Tyristrand skole
Prioritet nr. 2 Ballbinge,Sokna skole
Prioritet nr. 3 Eikli skole
Søknadssum fra Ringerike kommune om tildeling av spillemidler til
nærmiljøanlegg i 2009
Idrettsrådets prioritering står i styreref. nr 11
Annen møtevirksomhet/reprsentasjon:

200 000.200 000.200 000.-

600 000.-

3 styremedlemmer deltok på BIK’s Årsmøte i Vikersund. I tillegg sitter leder i BIK’s styre.
Vi har også vært godt representert ved en konferanse for idrettsrådene i midtfylke og en
samling for idrettsråd i Vestfold, Telemark og Buskerud.
Klubber:
Ny
Friskis og Svettis er tatt opp som idrettslag av BIK men det er det styret vet om dette.
Strøket
Fossen Padleklubb

Prioriterte saker i 2009






Fortsette arbeidet med den nye flerbrukshallen i samarbeid med klubbene
Fortsette å videreutvikle hjemmesiden for å komme i ennå bedre kontakt med
klubbene.
Jobbe videre med idrettens alternativ til den kommunens hovedrullering av
kommunedelplan for friluftsanlegg hvis vi får den hjelp fra idrettslagene vi måte
trenge, slik at den idretten i Ringerike kan gå god for planen.
Jobbe videre med å bevisstgjøre klubbene i hvorfor Idrettsrådet er til.

Idrettsrådet skal:

-



være samordningsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse

-






kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen
samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt særlig de økonomiske - for utbygging, drift og administrasjon
behandle, prioritere og samordne idrettslagenes henvendelser til kommunen og
oversende fellessøknader til denne i samsvar med gjeldende tidsfrister
sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale søknadsprosedyrer og
tidsfrister
informere kommunens ledelse og innbyggere om idrettslagenes virksomhet

-







avholde fellesmøter med idrettslagene etter behov
eventuelt være representert på idrettskretsens ting og ledermøter, jfr. NIFs lov §§ 5-5
og 5-10
s
ende årsrapport til kommunen, idrettslagene og idrettskretsen.

For styret
Bjørn Marseth
(sign)
Arild Karlengen
(sign)
Mai-Britt Thorsrud Jansen
(sign)

Cato Olsen
(sign)

Beate C. Heieren
(sign)

Thorfinn Karlsrud
(sign)

Nils Elsrud
(sign)

