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STYREREFERATER
Møte:
Dag:
Sted:

8/2013
Onsdag 18. september 2013 kl. 18:30
Ringerikshallen

Tilstede:

Thorfinn Karlsrud, Per Inge Bjerkseter, Bjørn Marseth, Nils Elsrud, Karianne Berg, Carina
Aalberg, Kristin Oleson

Forfall:
Ikke møtt:

Harald Mælingen, Sandra Swang,

Sak 13 / 041 Godkjenne siste referat.
Møtereferat godkjent

Sak 13 / 042 Flerbrukshall.
Per Inge og Bjørn orienterte om flerbrukshallen. Det innstilles på turnhall og klatrevegg i tillegg til det som er
avtalt. Kruse Smith skal føre opp hallen. Lokale entreprenører blir valgt til diverse arbeider. Prisen på hallen er
satt til en pris til vel 95 millioner og byggeprosjektet har en buffer på 4,4 millioner kroner. Avtaler skrives i løpet
av 4-8 uker. Hallen skal stå ferdig 21. desember 2014. Veiprosjekter er i orden.

Sak 13 / 043 Arbeidsprogrammet
A:

Arbeide for at den nye Flerbrukshallen bygges til det beste for de fleste idrettene
Ansvarlig fra styret: Bjørn og Per Inge
Se sak 13/042

B:

Følge opp spørsmålet til politikerne om gradvis å øke tilskuddet til idrettslag som kjører opp skiløyper i kommunen
Ansvarlig fra styret: Thorfinn og Hans Jørgen
Vært i kontakt med Maier. Dette går mot administrasjonen. Lar den ligge på vent.

G:

Arbeide med vår versjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv
Ansvarlig fra styret: Nils og Karianne

Det er utarbeidet en plan fra Idrettsrådet som er oversendt Kari Gustavsen som har ansvaret i kommunen for å
sette sammen en plan for idrett og friluftsliv.

Sak 13 / 044 Bevare Ringerikshallen
Ringerike har i dag ca. 30.000 innbyggere. Normen sier at vi trenger 1 hallflate pr. 5000 innbyggere. Det vil si at
Ringerike trenger 6 hallflater. I dag har vi 1 hallflate i Ringerikshallen og 1 hallflate på Tyristrand+ 1 plasthall i
sentrum. Plasthallen skal rives når den nye hallen kommer opp. Med den nye hallen får vi 3 hallflater + de 2
eksisterende flater (Tyristrand og Ringerikshallen) så totalt er det da 5 hallflater tilgjengelig. Vi vet også at
aktivitet avler aktivitet så dermed trengs det minimum 5 hallflater i vårt distrikt. I det nye anlegget er det ikke
plass til kampsport i den nye hallen og de trenger også et sted å være, sammen med pistolbanen og squashbanene som ikke finnes i den nye hallen.

Sak 13 / 045 LAM
Bjørn lager skjema og Nils sender ut.

Sak 13 / 046 Eventuelt
Vi har fått en ny klubb. Ringerike ballklub som driver med basketball.
Thorfinn møtte som observatør fra RIR på møte på Kleivstua som omhandlet hvordan og hvorfor tilrettelegge
for idrett og friluftsliv i Buskerud.

Neste møte: Tirsdag 29. oktober i Schongshallen 18:00.

