Møtereferat
Styremøte 30. november 2011
Fremmøtte:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Gjest:

Bjørn, Thorfinn, Magnar, Mai-Britt, Hans Jørgen
Per Inge, Nils,
Stig, Tor
Kari Gustavson

49/11 Møtereferat fra sist møte
Godkjent
50/11 Spillemiddelsøknader 2011
Kari la på vegne av Ringerike Kommune frem en liste hvor 5 anlegg ble fornyet fra 2011
listen. Det var 4 nye anlegg som ble prioritert. For nærmiljøanlegg var det ett anlegg fra 2011
og ett nytt for 2012. En enighetsprotokoll ble signert på møte.
Innstillingen ble enstemmig godkjent. Se vedlegg til møtereferatet.
51/11 Avtale Ringerike kommune – Idrettsrådet
Bjørn var i møte med kommunalsjef Tollaas den 28.11. Avtalen ble godkjent og Kari hadde
med avtalen som ble signert på møte.
52/11 Navnendring av klubb.
Hønefoss Snowboard klubb endrer navn til Ringerike Brettklubb. Idrettsrådet tok dette til
orientering.
53/11 Brev fra BIK valgkomiteen.
Informasjonen om valg av nytt styre.
54/11 Årsmøte 2012
Årsmøte ble satt til mandag 5. mars kl 19.00. Kari booker kommunestyresalen.
MBJ sjekker hvem lag som sitter i valgkomiteen og varsler disse om hvilke medlemmer av
Idrettsrådet som er på valg i år.
55/11 Eventuelt
Idrettsrådet har fått kopi av brev kommunen har sendt til Ringerike Ishockeyklubb vedrørende
deres uttalelse til arealdisponering i Schjongslunden.
I møtet med kom.sjef Tollaas tok Bjørn opp saken om refusjon for hallidrettene. Etter
idrettsrådets mening bør denne revideres da den gamle nevner spesifikt hvilke haller dette
gjelder. Siden den gang er det kommet nye haller, f.eks. sentrumshallen og svømmehallen og
snart den nye flerbrukshallen.
Så gikk Idrettsrådet på kamp.
Idrettsrådet var invitert på 1 divisjonskamp mellom Ringerike Panthers og Manglerud Star2.
( Panthers vant 6-4 og vi var enige om at dette var moro. Kanskje bør idrettsrådet delta mer
på slike arrangement rundt i klubbene for å se litt av mangfoldet i kommunens idrettsliv ?)

Neste møte: mandag 9 januar kl 18.30
mandag 20 februar kl 18.30
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