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1/2010
Mandag 18. januar 2010
18:30
Schjongshallen
Arild Karlengen, Mai-Britt Thorsrud Jansen, Thorfinn Karlsrud,
Bjørn Marseth, Beate C. Heieren
Guldbrand Roa, Nils Elsrud, Elisabeth Hammerstad

Sak 1/2010 Fordeling av tippemidler
Brev fra kommunen med tippemiddel fordelingen. Den er slik IR har innstilt men søknaden
fra NUIL er ikke på listen. Se tidligere sak 19/2009 og 20/2009. Dette tas opp på møte med
rådmann og ordfører onsdag.
Sak 20/2009 Søknad fra NUIL
NUIL har søkt om nærmiljøanlegg. Denne søknaden finnes ikke på Ringerike Kommunes
liste. IR har mottatt dokumentasjon av saksgangen som viser at idrettslaget har levert
søknaden flere ganger. Etter 20 mnd er søknaden fremdeles ikke registrert. Saken tas opp
onsdag.
Sak 22/2009 Kunstgress hallen og AKA Arena fordelig av treningstid.
HBK har sendt mail til IR med et forslag til fordeling 20/10 som av en misforståelse ikke ble
besvart. IR trodde at det ble innkalt til møte vedrørende fordelingen. Men dette ble sett på
som en aksept av forslaget. IR vil ha innsyn i søknadene og regnskapene for å kunne se om
avtalen omkring utleie blir overholdt. IR mener at HBK ikke kan legge på utleieprisene uten
at dette blir godkjent av IR. Et eventuelt overskudd skal gå tilbake til utleierne. Dette tas opp
på møte med ordfører og rådmann onsdag.
Sak 23/09 møte med rådmann og ordfører
Det er avtalt møte med rådmann og ordføreren onsdag 20 januar kl 16.00 på rådhuset.
Følgende møter fra IR Arild, Bjørn, Nils, Torfinn og Mai-Britt
Følgende saker skal tas opp i møte
1. Samarbeidsavtalen om Kunstgress hall og AKA Arena
2. Fremtidig samarbeid IR og kommunen med utgangspunkt i avtalen mellom
Kommunens Sentralforbund og Idrettsforbundet (Når én pluss én blir mer enn 2)
3. Tippemiddelfordeling
4. Søknaden fra NUIL
5. Langtidsplan for idrett og friluftsliv. IR alternative plan
6. Samarbeidet vedrørende ny idrettshall i Idrettsparken.

ÅRSMØTE 2009
Årsmøte er satt til tirsdag 1. mars 2010 kl 19.00 (Styret møter kl. 18:00)
Bjørn og Nils legger dette ut på nettsidene og varsler alle idrettslag om å avsette dato.
Informasjonen legges også ut på kommunens nettsider
Bjørn varsler kommunen og kantinen om datoen
Arild sjekker om vi kan få lederen i Buskerud Idrettskrets til å komme på møte.
Neste møte mandag 11 februar kl 18.30.
Ref Mai-Britt

