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Referat fra styremøte 3/2010
Tilstede:
Forfall:
Dato:

Mai-Britt Thorsrud Jansen, Nils Elsrud, Thorfinn Karlsrud,
Hans-Jørgen Tangen, Gudbrand Roa, Bjørn Marseth
Beate C. Heieren, Elisabeth Hammerstad
22.03.2010, kl.18:30 i Schjongshallen

Konstituering av rådet i 2010: Leder valgt på Årsmøtet. Mai.Britt Jansrud
Sak Konstituering av rådet.: Nestleder, Nils. Jeg som før, Utdanning. En som forsøker å få
mer kurs til Ringerike. Basiskurs, Sokna. Organisasjonutvikling Hans Jørgen Tandberg
Sak 1/10
Protokoll fra årsmøte. Denne ble gjennomgått. Sendes til underskrift.
Sak 2/10
Gjennomgang og oppfølging av saker fra møte nr 2/2010.
Sak 20/09 Brevet fra NUIL. Det viser seg at NUIL ikke har gitt RIR alle
relevante opplysninger og følgelig har vi tatt saken opp med kommunen på et
sviktende grunnlag.
Sak 22/09 Bjørn har tilskrevet HBK med kopi til Rådmannen.
Sak 3/10
Informasjon fra møte mellom idrettsrådsleder og kultursjef 10.mars.
Kultursjefen informerte om saksgangen vedrørende behandling av NUIL’s
søknad om ballbinge. Vi ble enige om å endre kommunikasjonsprosess slik at
slike saker kan unngås i fremtiden. Det var enighet om å jobbe videre etter mal
fra ” Når en og en blir mer en to”. Idrettsrådsleder innkaller til et møte med
idrettsrådet for å sette datoer i planleggingshjulet.
Sak 4/10
Informasjon fra møte 17 mars, anleggsplan for Buskerud: Møtet ble utsatt.
Vi prøver å få møtet til Hønefoss, klubbene inviteres hvis Jacob Vik er positiv
til dette.
RIK støtter BIK sitt svar til NIF. Nils melder fra til utvalget om dette.
Sak 5/10
Invitasjon til møte med kultursjefen 24. mars kl 19.00
angående fordeling av kulturmidler: Bjørn møter.
Sak 6/10
Idrettskrets ting17 april. Mai-Britt kontakter Beate og Elisabeth: Thorfinn,
Hans Jørgen og Bjørn stiller hvis vi får med 3 kvinner. Nils stiller for
bedriftsidretten.
Sak 7/10
Langtidsplan: Det er viktig at vi nå jobber videre med å fylle ut de hullene
som finnes i planen vedrørende faktaopplysninger innenfor hver idrettsgren.
Det sendes ut forespørsel til idrettslagene
Sak 8/10
Kursvirksomhet: Hans Jørgen sjekker BIK / NIF sine sider på nettet. Vi må
forsøke å få noe av kursvirksomheten flyttet fra Drammen til Ringerike.
Sak 9/10
Videre arbeid i rådet: : Vi kommer tilbake til punktet.
Heftet 1 pluss 1er mer enn 2 er viktig at ligger i bunnen.
Arbeid ute hos klubbene bør vi komme i gang med. Dette er viktig også med
tanke på arbeidet med Langtidsplanen.
365. Thorfinn har avtalt møte med Ohren (Haugsbygd Ungdomsskole) i dette
arbeidet.

Sak 10/10

Vi vet at Basketballklubben og … skole har samme opplegget. Dette opplegget
bør også kunne utvikles på Sokna. Ådal IF og Tyristubben har et opplegg med
idrettsskole. Er dette noe annet bør også disse skolene kunne starte opp.
Nils jobber videre med nettsidene. Rådet ønsker å komme opp med nye
nettsider så raskt som mulig.
Eventuelt: Ingenting for referatet

