Møte:
Dag:
Kl.:
Sted:
Tilstede:

STYREREFERAT
09/2008
Tirsdag 11november 2008
18:30
Schjongshallen
Arild Karlengen, , Cato Olsen
Thorfinn Karlsrud, Bjørn Marseth, Beate C. Heieren, Erik Vatvedt, Nils

Elsrud,
Forfall:

Mai-Britt Thorsrud Jansen, Linnea Reitan Jensen,

Møtereferat godkjent
Saker fra tidligere møte:
Sak 8/08
Fargerikt fellesskap.
Bjørn oversender adresseliste. Denne er ikke à jour, men mailadressene er nå
nesten komplett.
Sak 5/08
Hallen på Svensrudmoen. Etter fordelingsmøte av halltimer i
Ringerikshallen Det er sendt mail til Hole Idrettsråd. Svar er ikke mottatt. Dette blir purret.
Ansvarlig Bjørn Sak 6/08
Hovedrulleringen. Vi har purret og papirer er oversendt fra
Jan Berg til Arild og Bjørn pr post og foreligger dessverre ikke til møtet. Arild får saken
scannet og oversender disse til de andre.Møte med Jan Berg skjer 20.11.
Sak 7/08
LAM Årets sum til fordeling er kr. 1.000.148,Fordelingen er registrert inn.
Sak 11/08

Fordeling av banetid i kunstgresshallen
Thorfinn og Bjørn har hatt møte med Solvang og Palerud i HBK. Som vanlig
overgår ønskene de disponible ønskene men Solvang har redusert øktene fra
11/2 time til 1 time, noe som ble tatt opp med de klubbene som var tilstede på
infomøte med Ring Kom om bruken av kunstgressbanen.

Sak 12/08

8 november befaring
Denne befaringen ble det ikke noe av i den form som var tenkt.
Sak 16/08
Søknad til midler opp mot skoler/SFO
Idrettslag skal informeres om at det er muligheter til å søke om midler til tiltak
som de retter direkte mot skoler og SFO:
Ansvarlig Arild

Sak 17/08

.
Søknad fra Soknedalen IL
Laget søker om penger til å lage ballbinge. Midlene er innenfor tilskudd til
ordinære nærmiljøanlegg. Idrettsrådet anbefaler søknaden.
Mai-Britt skanner og sender søknaden over til Jan Berg.
Arild sjekker hva som er skjedd med denne søknaden for Berg har kun mottatt
deler av søknaden

Nye saker på dagens møte

Sak 17/08

Vedlikehold av fotballbaner
Det ble diskutert hva som kan gjøres med vedlikeholdet av baner i kommunen.
Det er stadig færre kommuneansatte til å gjøre dette arbeidet og de nye
kunstgressbanene krever mer vedlikehold enn naturgress. Vi diskuterte også
hvem som bør ha oversikten over bruken av den nye kunstgressbanen.
Vi fortsetter diskusjonen om dette

Sak 18/08

Retningslinjer om politiattest for trenere av barn og ungdom
Disse legges ut på vår hjemmeside

Neste møte onsdag 19. november kl 18.30
Ref. Bjørn

