
13 Okt 2005  

REFERAT FRA STYREMØTE RIR TORSDAG 13 OKT 05 
Inkludert møte med Ringerike Kommune  

 

1. Innkalling og sakliste. Innmelding av saker til eventuelt.  
Møtet satt nøyaktig 1810. Forfall fra Maren og Grethe, øvrige møtt! Møte over kl 2000. 
Fra Ringerike Kommune møtte Jan Erik Berg og Anne-Lise Rian fra 1830. 
 

2. Referat fra forrige møte og status / referatprosedyrer 
• Gjennomgått og rettet løpende gjennom møtet. Ketil hadde med referat fra forrige møte.  
• En kjapp status på saker fra forrige møte ble gjennomgått. 
• Angående prosedyrer må vi få fart i dette fredag morgen. Alle frister er til 1. november! 
• Referat og 3 vedlegg (prosedyrer aktivitetsmidler og 2 søknadsskjema: aktivitet og arena) 
• Møte med Buskerud Idrettskrets og Fylkeskommune tors 3 nov kl 1800 i Tennishallen. 

 

3. Møte med Ringerike Kommune 

• Tema fra RIR: 
• Motorsportsentersaken - Usikkerhet fra dep (statssekretær) har gjort at saken er tatt opp 

til ny vurdering. Saken behandles i Idrettstyret 7. november!! Hva kan RIR gjøre for å 
fremme motorsportanlegget på Eggemoen i konkurranse med Rudskogen / Vålerbanen etc? -  
Vi tilskriver Oslo Idrettsråd, BIK og NIF om saken. 

• Skatebanen – forskjellige lokaliseringer vurdert! Livbanen valgt som favoritt, men avventer 
valg av trasé for trafikken gjennom byen. Grunnet kostnader ønsker man ikke midlertidig 
lokalisering og man må vente på trasé-saken. 

• Hønefoss Stadion – byggesak ute med høringsfrist i oktober. Det vil være problemer med 
kapasiteten under bygging både med fotballbanen og friidrettsbanen.   

• Skøytealternativ etc vil lide ifm ny stadion. Alternativt tilbud ved Ullerål Skole vurderes? 
• Mandag 6 mars 2006 ÅRSMØTE RIR kl 1830 
• Tema fra RK:  
• Mulig bruk av Kari Gustavson som saksbehandler for arenaleie? Fortsetter som nå, men ser 

på ny løsning med ett møte før jul som innkalles av Jan E Berg 
• Budsjettpost ifm tekniske tjenesters vedlikehold og støtte til anlegg vurderes av RK, da 

klubber trenger slik støtte. 
• Søknadsprosedyrer ifm spillemidler; når en søknad er behandlet av saksbehandler i 

kommunen og blir funnet i orden, så er den aktuelle søknaden berettiget støtte i fremtiden 
avhenging av prioritering! Saken går også videre til Buskerud Fylkeskom. 

• RIRs mulighet til å ha innsikt i RKs prioriteringer og å samstemme dette kan gjøres bedre ved 
at RIR er representert i møte hos RK. Begge parter meget positive til en grundigere 
behandling i bedre samarbeid enn tidligere.  

• Død paragraf som skal gjennomgås: voksenbruk av gymsaler og garderober med forslag om 
betaling. Dette som et resultat av prioriteringen av barn og ungdom. 

• Handicapidretten bør behandles som barn og ungdom. Regler følges opp under møte med 
Buskerud Idrettskrets og Buskerud Fylkeskommune 3 november. 

• Mulig bruk av pistolbane i Ringerikshallen til Boccia for handicapidretten i fremtiden! 
• Partene takket for et godt og konstruktivt møte! 

    
4. Neste møte og aktuelt 

• Oppdatert Møteplan for resten av året: 
i. Torsdag 1 november kl 1800 i Tennishallen, møte med Buskerud Idrettskrets 
ii. Mandag 21 november kl 1830 Rideanlegget? 
iii. Mandag 09 januar kl 1830 Hallingby? 

 Saker til RIR bes mottatt innen 14 dager før møtedato. Møtene flyttes rundt på anlegg i kommunen. 
 
Aktuelle dokumenter ifm dette møtet:  Ingen (for generell info se www.idrett.no) 
 
Med vennlig hilsen 
Ringerike Idrettsråd 

http://www.idrett.no/
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