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STYREREFERAT 
Møte:                 3/2009  

Dag:               Tirsdag 28 april 2009 

Kl.:     18:30 

Sted:                   Schjongshallen 

 

Tilstede:  Arild Karlengen, Mai-Britt Thorsrud Jansen, Thorfinn Karlsrud,  

Bjørn Marseth, Guldbrand Roa, Beate C. Heieren, Linnea Reitan Jensen,  

Nils Elsrud 

Forfall:  

  

Sak 2/09 Flerbrukshall i Idrettsparken. 

Formannskapet har gjort vedtak om at det skal bygges hall og intensjonsavtale med 

fylkeskommunen er undertegnet. De ønsker at det ses på plasseringen av hallen. 

Idrettsrådet sender et brev til ordfører, rådman og de politiske gruppelederne. 

Hvor IR  gjøre rede for vårt standpunkt i saken. Bjørn starter på brevet og sender det på mail 

til IR medlemmene for uttalelse. 

 

Sak 3/09 Ny langtidsplan for idrett og friluftsliv i Ringerike Kommune 

Mai-Britt sender nå ut planen. På neste møte vil vi kun ha planen på agendaen. 

Alle leser igjennom og forbereder nye punkter og innhold. 

Vi skal også lage en mal på møte for utsendelse til alle lag for å få status på anlegg, lagenes  

fremtidsplaner og tilhørende behov. 

 

Sak 5/09 Status Ringeriksbadet 

Byggingen er i gang. 

 

Sak 7/09 Politiattester 

MBJ lager en oversikt som viser hvem som er ansvarlig i hvert lag. Og tar kontakt for å se hva 

som er status innenfor Ringerike. 

Nils sender ut en mail hvor vi ber om navn, e-mail adresse og telefon til de som er ansvarlige. 

Samtidig ber vi om at de sender årsmeldingene sine til idrettsrådet. 

 

Sak 10/09 Utenomhus plan for Hønefoss Idrettspark 

Idrettsrådet ble informert om planene for arealet utenfor Idrettsparken. 

 

Sak 11/09 Ny ungdomsrepresentant 

Linnea informerte om at ny representant vil bli Elisabeth Hammerstad. 

 

Sak 12/09 Bowling 

Nils informerte om at Hønefoss har fått mange store offisielle arrangementer . 

http://www.ringir.net/


I november 2009 blir det NM i Bowling. I 2010 skal det arrangeres både Aktiv Bowling og 

Junior NM og i 2011 blir Lag NM lagt til Hønefoss. 

 

Sak 13/2009 Offisiell åpning av friidrettsbanen 

Det er ønske om en offisiell åping av Hønefoss Idrettspark.  Her skal idrettsrådet ta et 

initiativ. Ringerike kommune, (Arild Hungerholt) Ringerike Friidrettsklubb (Nils Olsen) og 

HBK ( Geir Solvang ) må inviteres til møte. Mai-Britt, Beate og Thorfinn deltar fra 

idrettsrådet. 

MBJ kaller inn til møte. En slik åpning bør være i først halvdel av august. 

 

 

Neste møte blir mandag 25 mai kl 18.30 i Ishallen. 

Agenda er langtidsplanen for idrett og friluftsliv  

 

 

 

 

 

 Ref Mai-Britt 


