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STYREREFERATER 

 
Møte:                 7/2013  

Dag:               Tirsdag 02. juli 2013 kl. 18:00  

Sted:                  Ringerikshallen 

 

Tilstede:  Thorfinn Karlsrud, Per Inge Bjerkseter, Bjørn Marseth, Nils Elsrud, Harald 

Mælingen, Karianne Berg 

 

Forfall:  Sandra Swang, Kristin Oleson 

Ikke møtt: Carina Aalberg, 

 

 

Sak 13 / 030  Godkjenne referat. 

  Godkjennes uten kommentar. 

 

Sak 13 / 031  Kommunedelplanen 2013-2025 

Idrettsrådet fortsetter utarbeidelsen av plan for Idretten og sender den til Kari 

Gustavsen, Ring. kommune innen 7. juli. Ansvar Nils/Karianne. 

 

Sak 13 / 032  Flerbrukshallen 

Anbudsdokumenter er lagt ut. Formannskapsmøte 20. august 17:00 i Rådhuset 

om hallen. Idrettsrådet har innbetalt aksjekapital på 300.000 kroner, til 

flerbrukshallen. 200.000 fra sparebankstiftelsen og 100.000 fra egen kasse. 

   

Sak 13 / 033  Idrettsrådskonferansen 

  Avholdes i Kristiansand.30. august – 1. september. Påmelding innen 15 august. 

  Styrets medlemmer vurder og gir beskjed til Bjørn om hvem som blir med. 

 

Sak 13 / 034  Facebook 

  Tas neste møte. 

 

Sak 13 / 035  Powerpointpresentasjonen 

  Ferdig. 

 

Sak 13 / 036  1 Vararepresentant i avgang 

Hans Jørgen Tangen har meldt fra at på grunn av jobbsituasjon så må han 

trekke seg ut av styret. 

 

Sak 13 / 037  Idrettsrådsundersøkelse  

  Bjørn har besvart denne. 

 

http://www.ringir.net/


Sak 13 / 038  Ny klubb  

  Hønefoss RC klubb er ny i vårt distrikt.    

 

Sak 13 / 039  Varsel om planarbeid på Hensmoen 

RIR støtter O-lagenes innspill vedrørende planarbeidet og Bjørn skriver et 

støtteskriv for O-lagene. Om planarbeidet gjennomføres og blir utbygd så må 

utbygger sammen med kommunen finne nye områder og gi full støtte til nye O-

kart. Deriblant rullestol orientering er Hensmoen godt egnet for og det er 

vanskelig å finne lignende områder på Ringerike. 

   

Sak 13 / 040  Eventuelt 

a) Forfall av kommunale idrettsanlegg. Karianne har spurt kommunen om 

forfallet og hvem som er ansvarlig i kommunen. Kommunen svarer at det 

er ikke avsatt spesielle midler til vedlikehold, Ringerikshallen har ikke 

kommunen noe med. Utendørs anlegg gjøres det vedlikehold på avhengig 

av kommunens avsatte midler generelt til vedlikehold.  

b) Strategi for idrett og friluftsliv. Bjørn møtte for Idrettsrådet. 

c) LAM midler 2013: 873.335,00. 

d) Discsport E-post fra Adrian Oleson - Disksport Norge har en sak om 

ultimate i skolene på Hønefoss, 

 

Nytt møte: Tas opp etter sommerferien.   

 

 

 

 


