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STYREREFERAT
Møte:
Dag:
Kl.:
Sted:

07/2008
Tirsdag 24. september
18:30
Schjongshallen

Tilstede:

Erik Vatvedt, Arild Karlengen, Mai-Britt Thorsrud Jansen,
Thorfinn Karlsrud, Bjørn Marseth,

Forfall:

Nils Elsrud, Cato Olsen, Linnea Reitan Jensen, Beate C. Heieren,

Saker fra tidligere møte:
Sak 5/08

Hallen på Svensrudmoen. Etter fordelingsmøte av halltimer i Ringerikshallen
Det er sendt mail til Hole Idrettsråd. Svar er ikke mottatt.

Sak 6/08

Hovedrulleringen. Vi minner om at innlevering av planer må være innsendt til
Ring. Kom. Senest 30.juni
Planen for idrettens skal være ferdig i 2008, men informasjon fra kommunen
tyder på at dette arbeidet ikke har startet.

Sak 7/08

LAM Årets sum til fordeling er kr. 1.000.148,Det har kommet inn få søknader og ingen på vår mailadresse. Det sjekket om et
er noe feil i mailen og fristen forlenges.

Sak 8/08

Fargerikt fellesskap.
Møtet blir i forbindelse med vår neste styremøte 21. oktober, vi møtes utenfor
Skogeierbygget kl 18.

Sak 9/08

Medaljevinner i Ringerike
Ringerike kommune har planer om å gjøre litt stas på medaljevinnere.
Så vi oppfordres til å komme med navn på personer som har medaljer fra EM,
VM eller sammenlagt seiere.

Sak 10/08

Manglende idrettsregistrering
Arild har vært på møte i kretsen og der ble det tatt opp alle lag som ikke er
registrert eller registrert med feil i registrene. Vi ser igjennom listen og melder
fra til de lag dette gjelder. Hvis registrering mangler blir laget strøket.

Sak 11/08

Regnskapene i kunstgresshallen
Ble tatt opp med Berg. 2006 og 2007 regnskaper er levert.
Ny hall leie skal forhandles tilbake til 2005 priser.

Sak 12/08

8 november befaring
Det blir befaring på ulike anlegg. Hvem fra Idrettsrådet kan delta ?

Sak 13/08

Ringerikesbadet
Hole kommune vil ha en deltaker i referansegruppen for badeanlegget. MaiBritt deltar for Idrettsrådet.

Sak 14/08

Innsamlings aksjonen til Blå Kors
Idrettsrådet kjøper 1 lodd til kr 1000 til støtte for aksjonen.

Neste møte onsdag 21. oktober kl 18.00
OBS
møte starter kl 18.00 og vi møtes utenfor Skogeierbygget for å ha møte med Fargeriket
felleskap først.
Ref Mai-Britt

