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9/2009
Mandag 30.november 2009
18:30
Schjongshallen
Arild Karlengen, Mai-Britt Thorsrud Jansen, Thorfinn Karlsrud,
Nils Elsrud og Guldbrand Roa, Bjørn Marseth,
Beate C. Heieren, Elisabeth Hammerstad

Sak 17/2009 Idrettskonferansen i Molde
Idrettsrådet deltok på konferansen og alle var enige om at dette var en veldig interessant
konferanse. Idrettsrådet bør i følgende år delta på konferansen og gjerne med så mane som
mulig i rådet da dette gir inspirasjon til debatt i idrettsrådet.
Sak 20/2009 Søknad fra NUI
NUI har søkt om nærmiljøanlegg. Denne søknaden finnes ikke på Ringerike Kommunes liste.
Her må det være en misforståelse. Idrettsrådet sjekker med kommunen
Sak 21/2009 Søknad om støtte.
Det har kommet en søknad om støtte til en fotballskole for jenter og gutter. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom Haugsbygd og HBK. Idrettsrådet har ikke penger som det kan
søkes støttet på. Idrettsrådet vil vurder dette som en av mulige mottakere av Idrettsrådets
skulderklapp som utdeles en gang pr år.
Sak 2/09 Flerbrukshall i Idrettsparken.
Det var en stor artikel i Ringerikets Blad som kunne fortelle at Ringerike kommune, Åge
Thoresne og flere andre hadde planer for en kombinert idrettshall, tribune og kontorer på
området mellom AKA stadion og elven. Her skulle det også bli brygge og turistmål.
Idrettsrådet ønsker et svar på om dette er den offisielle kommune meningen og hvorfor
Idrettsrådet ikke lenger er med på debatten omkring beliggenheten av den nye idrettshallen,
Bjørn sender et brev på vegnet av rådet.
Sak 22/09 Kunstgress hallen og AKA arenas gressbane
Torfinn har fått henvendelse fra flere fotball lag som synes det er vanskelig å få treningstid på
gressbanen og innen i kunstgress hallen, Når vi ser på tildelingsskjemaet har HBK fått rikelig
med tid mens andre lag har fått litt mer ”ugunstig” tid. Det er igjen delt opp med 1,5 timers
økter mens det tidliger har vært vedatt at det skulle tildeles 1 times økter slik at flere lag får
tilgang. Ådal IL har søkt men ikke fått tilgang,
Det sendes brev til kommunen og HBK om forklaringer på dette . Idrettsrådet har ikke blitt
innkalt til fordelignsmøter.

Sak 19/2009 Spillemiddel søknader prioriteringer
Arild og Thorfinn detok på møte hos Jan Berg 4 novmeber og listen ble godtatt og sendt
videre til fylket.
Sak 3/09 Ny langtidsplan for idrett og friluftsliv i Ringerike Kommune
Det ble besluttet å sende ut et spørreskjema til alle idrettslagene for å få fylt på med
faktainformasjon i idrettsrådets langtidplan. MBJ lager utkast og Nils sender dette ut til
idrettslagene.
Sak 23/09 Møte med ordfører og rådmann
Bjørn skriver til kommunen og ber om et møte med de ovennevnte tidlig på nyåret.
Hvis dette realiseres bortfaller skrivet i sak 2

Det ble ikke satt dato for neste møte.
Ref Mai-Britt

