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Styremøte  2013-03 / tirsdag 19. mars 2013 18:30 Ringerikshallen 
Tilstede: Bjørn, Per Inge, Thorfinn, Nils, Karianne, Carina, Hans Jørgen, Kristin, 
Gjester:  Kari Gustavsen, Ringerike kommune. 
Forfall:   
Ikke møtt:  Harald 
__________________________________________________________________________________ 

Før møtet hadde vi en flott omvisning av Turnforeningen. Vi fikk se på deres "lille treningsrom" og 
hvordan de benytter hallflaten i Ringerikshallen.  Vi fikk se på det flotte arbeidet de gjør for barn og 
unge med en mengde unge mennesker og instruktører på plass i hallen..  
 
13-012  Møterapport fra forrige møte 
 Vedtak: Godkjent 
 

13-013 Konstituering av nytt styre 
Funksjon Navn Mobil Mail Klubb 

Leder Bjørn Marseth 906 78 126 bjormar@gmail.com  Haugsbygd IF 

Nestleder Karianne Berg 926 55 736 karianne.berg@ringerike.kommune.no  HBK 

Styremedlem Kristin Oleson 957 58 131 krooles@gmail.com Hønefoss disc sport 

Kasserer Per Inge Bjerkseter 900 57 056 per-inge.bjerkseter@telenor.com  Hønefoss SK 

Styremedlem Thorfinn Karlsrud 971 55 588 thorfik@online.no  Adal IL 

Styremedlem Carina Aalberg           938 60 967 carinaaalberg@hotmail.no  Friskis og Svettis 

Styremedlem/sekretær Nils Elsrud 915 66 980 n@elsrud.com  Bedriftsidrett 

Styremedlem Sandra Swang 414 96 070 sjswang@gmail.com   Ungdoms representant 

Vara medlem Hans Jørgen Tangen 930 32 315 han-ta@online.no  Sokna IL 

Vara medlem Harald Mælingen 901 39 672 harmaeli@online.no   
 

13-014  Arenarefusjon (Kari Gustavsen er til stede under denne saken) 
Bakgrunn: 
Flere arenaer har kommet til siden denne ble innført i 2002. Støtten gis til barn og unge i Ringerike 
kommune som trener i Ringerike kommune sine arenaer. 
Idrettsrådet har mener at denne tildelingen ikke er helt rettferdig i forhold til alle barn og unge.  
Vedtak: 
Kari Gustavsen sjekker om flere arenaer kan implementeres i støtteordningen uten at det trengs et 
politisk vedtak. Hun melder tilbake til idrettsrådet. 
 

13-015 Fordeling av oppgavene i Arbeidsprogrammet  
  

A: Arbeide for at den nye Flerbrukshallen bygges til det beste for de fleste idrettene  
 Ansvarlig fra styret: Bjørn og Per Inge 
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 
C:  Følge opp spørsmålet til politikerne om å gjøre noe med forfallet på de kommunale idrettsanleggene  
 Ansvarlig fra styret: Thorfinn, Karianne og ungdomsrepresentant 
D:  Se på arenarefusjonen fra kommunen om den bør endres slik at den bli mer rettferdig  
 Ansvarlig fra styret: Bjørn 
E: Arbeide for å styrke kontakten med idrettslagene  
 Ansvarlig fra styret: Carina og Kristin 
F: Delta på møter i regi av idretts-kretsen og -forbundet  
 Ansvarlig fra styret: Alle 
G: Arbeide med vår versjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv  
 Ansvarlig fra styret: Nils og Karianne 
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H: Arbeide for å ta vare på nærfriluftsområdene på Ringerike for mosjon, trening og konkurranseidrett. 
 Ansvarlig fra styret: Thorfinn og Hans Jørgen 
De som er ansvarlig for hvert sitt område legger frem en plan til neste møte på hva de ønsker å jobbe med og når de vil være ferdig med 
dette. 

 
13-016 Retningslinjer for valgkomiteen 
 Vedtak: Per Inge lager regler for valgkomiteen.  
 

13-017 Idrettsrådets vedtekter 
 Vedtak: Per Inge lager regler for valgkomiteen.  
   

13-018 Eventuelt 
1) Squash i Ringerikshallen. Mix selger polletter i dag. Ungdomsrådet har et ønske om at det er 

en pollettautomat i hallen. Bjørn sender en E-post til Kari om det er mulig å få gjort noe med 
det. Ungdomsrådet tar det også opp i sitt neste møte. 

 2) Fra Ringerike O-lag: "høringsuttalelse E 16 Skaret – Hønefoss" 

  Vedtak: Styret tar dette skrivet til etterretning. 
 3) Orienteringssak:  

Det er sendt søknad om NM Ultralang 2015 av Kartlofferne Viul, Ringerike O-lag, Fossekallen. 

  
Neste møte: Tirsdag 16. april kl:1800 på stadion. 


