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STYREREFERATER 

 
Møte:                 6/2013  

Dag:               Tirsdag 14. mai 2013 kl. 18:00 

Sted:                  Schjongshallen 

 

Tilstede:  Thorfinn Karlsrud, Per Inge Bjerkseter, Carina Aalberg, Kristin Oleson,  

  Bjørn Marseth, Nils Elsrud, Sandra Swang 

 

Forfall:  Karianne Berg, Hans Jørgen Tangen, Harald Mælingen 

Ikke møtt:  

 

Sak 13 / 025  Godkjenne 2 siste referater. 

  Godkjennes uten kommentar. 

 

Sak 13 / 026 Arbeidsprogrammet 
- Flerbrukshallen (Bjørn, Per Inge) 

Orientering til resten av styret:  

Det skal nå sendes ut papirer for anbud på bygging av hallen den 10 juni. Det jobbes med 

romprogram i byggekomiteen som Per Inge representerer RIR. Bjørn og Per Inge jobber 

videre i komiteene og styret for flerbrukshallen. 

 

- Følge opp spørsmålet til politikerne om gradvis å øke tilskuddet til idrettslag som kjører 
opp skiløyper i kommunen (Thorfinn, Hans Jørgen) 
Orientering til resten av styret: 
Ikke styrt administrasjons messig men politisk. 
 

- Følge opp spørsmålet til politikerne om å gjøre noe med forfallet på de kommunale 
idrettsanleggene (Thorfinn, Karianne) 
Orientering til resten av styret: 

Vedlikehold har ikke kommunen noe med på Idrettsanlegg i kommunen. Ringerikshallen 

har brukerne/idretten ansvaret for. Hall nede i sjongslunden har HBK ansvaret for. 

Gymsaler i kommunen har skolene ansvaret for. Uteområder har park og anlegg ansvaret 

for innenfor deres budsjetter.  

 

- Arbeide for å styrke kontakten med idrettslagene (Carina, Kristin) 

Facebookside, Vår web-side  

Orientering til resten av styret: 

Facebookside er opprettet. PP presentasjon er laget for å bruke til presentasjon til 

idrettsstyrene. 

 

http://www.ringir.net/


- Arbeide med vår versjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv (Nils, Karianne) 
Hva skjer her?  
Orientering til resten av styret:  
Vi har fått innspill fra Fossekallen og Ringerike O-lag vedrørende friluftsområder. Se også 
sak 13/028. Sektorplanen idrett/friluftsliv som RIR har jobbet med en periode nå, er 95% 
klar. 

  

- Arbeide for å ta vare på nærfriluftsområdene på Ringerike for mosjon, trening og 
konkurranseidrett (Thorfinn, Hans Jørgen) 

Orientering til resten av styret: 

 

 

Sak 13 / 027 Innspills møte: Strategi for idrett og friluftsliv.  Ringeriksbadet  

4.juni kl. 18:30 

Idrettsrådet møter på møtet. 

 

Sak 13/ 028 Kartlegging, Bynære områder (ROL og Fossekallen) 

Tas til etterretning. 

 

Sak 13/ 029 Eventuelt 

Ringerike Idrettsråd vil være representert under Ringerike Baskettballklubbs 

ekstraordinære Årsmøte 

 

 


