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Referat fra styremøte 10/2010 

Tilstede:   Mai-Britt Thorsrud Jansen, Nils Elsrud, Thorfinn Karlsrud, Hans Jørgen Tangen,               

Bjørn Marseth 

Forfall: Elisabeth Hammerstad, Gudbrand Roa, Magnar Dammen, Beate C. Heieren 

Dato: Torsdag 02.12.2010, kl.18:30 i Schjongshallen 

Det ble ikke skrevet noe referat fra forrige styremøte da det ikke var noen referatsaker da. 

Sak 39/10 Vi har mottatt brev fra Jevnaker IF som varsler at foreningen blir  100 år i 2011. 

Nærmere info kommer senere. 

Sak 40/10 Vi har fått henvendelse fra Haugsbygd IF v/Rune Olsen om hjelp vedr “Snuplass for 

buss på grusbanen ved Ungdomsskolen” og  “Betaling for bruk av den nye 

kunstgressbanen”. 

 Vi mener vi kom altfor sent inn i saken om snuplassen siden saken mer eller mindre 

er avgjort fra kommunens side. 

 Når det gjelder leie av banen vil vi ta tak i dette når vi får oversendt mer info fra 

lederen i fotballgruppa. 

Sak 41/10 Info fra BIK som opplyser at flerbrukshallen i Ringerike er en prioritert sak hos dem. 

Sak 42/10 Vi har mottatt prioritert liste over spillemiddelsøknadene for 2011 fra Rk.  Vi tar den 

til etterretning og forutsetter at de 4 øverste på listen fra 2010 har fått sine midler og 

at det ikke er kommet noen nye søknader for 2011. Dette er for oss ukjent. 

 Nærmiljøanleggene er også ok under samme forutsetning som over. 

Sak 43/10 Vi slutter oss til det Idrettspolitiske dokumentet for NIF. Mai-Britt svarer i jan. 11 

Sak 44/10 RIR reagerer på at vi ikke ble invitert til Idrettskonferansen for 

Buskerud/Vestfold/Telemark. Saken tatt opp med BIK  

Sak 43/10 Tor Fritjof Nerby fra Ringerike Ishockeyklubb informerte om planer for bygging av ny 

hall da den gamle ikke lenger holder mål overfor forbundets reglement lenger. Det er 

ønskelig å se om denne kan kombineres med flerbrukshallen for derigjennom å spare 

driftsutgifter. 
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 Hønefoss Sportsklubb v/Bjerkseter har muntlig henvendt seg til RIR at de også sliter 

med den satsningsplanen de har for håndballen at Ringerikshallen ikke lenger holder 

for dem. 

Sak 44/10 Vi ønsker å invitere leder i BIK, Bogerud til vårt Årsmøte,  7.mars 2011 ?? 

 

  Neste møte mandag 10.januar 2011 

Ref:  BM 
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