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STYREREFERATER 
 
Møte:                     03/2014  
Dag:               Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18:00 
Sted:                      Tonys Matglede, Møterom 
 
Tilstede:  Styret: Thorfinn Karlsrud, Per Inge Bjerkseter, Kristin Oleson, Bjørn Marseth, Karianne 

Berg,  Trude Ødegård 
Varamedlemmer: Harald Mælingen, Marit Kjemperud  
Ungdomsrådet: Maciej Ostrowski, Joachim Holmby   

Forfall:   Nils Elsrud 
 
14/014  Godkjenne siste møtereferat 
  Godkjent uten kommentar 
 
14/015  Konstituering av nytt styre 

Nils Elsrud fortsetter som sekretær og Per Inge Bjerkseter fortsetter som kasserer. 
 

14/016  Arbeidsprogrammet 2014 
1) Delta i byggeprosessen med Flerbrukshallen og forvalte vår  

plass i styre og generalforsamling til det beste for idretten Per Inge og Bjørn  
2) Arbeide for at Ringerikshallen fortsatt blir en idrettsarena  Karianne og Bjørn 
3) Arbeide for at seniorfotball får bedre vilkår slik at trenings- 
timer legges til tider som kan kombineres med arbeid.                 Karianne og Thorfinn  
4) Arbeide for at bedriftsidretten igjen kan få mulighet til  
Ballspill inne og ute m      Nils, Joachim og Macicj 
5) Fortsette med å styrke kontakten med idrettslagene.  Kristin og Nils 
6) Følge opp spørsmålet til politikerne om gradvis økt tilskudd  
til idrettslag som kjører opp skiløyper og tilskudd til  
vedlikehold av lys i løypene.     Nils og Thorfinn 
7) Følge opp spørsmålet til politikerne om å gjøre noe med  
Forfallet på de kommunale anleggene 
8) Endre arenarefusjonen i samarbeid med kommunen  Bjørn og Per Inge 
9) Arbeide for å ta vare på nærfriluftsområdene på Ringerike 
 for mosjon, trening og konkurranseidrett   Marit, Hege og Harald 
10) Delta i møter i regi av idrettskretsen   Alle 
 
Vi kommer tilbake til sakene etter hvert men ber de som har fått tildelt oppgaver tenker 
litt gjennom saken. Vi diskuterte litt på arenarefusjon. Dette tas som egen sak på neste 
møte. Bjørn sender et notat om dagens ordning. 
 

14/017  Årsmøte i BIK 
Per Inge, Kristin og Bjørn deltar fredag 4.april 17:00 Tyrifjord Hotel 

http://www.ringir.net/


14/018  Datoer for møter fram til ferien 
  Onsdag 23.april, tirsdag 27.mai, tirsdag 17.juni 
  
 
14/019  Innspill fra Haugsbygd IF om kunsgress 

Viser til tilsendt materiell fra HIF. Ønske om hjelp til vedlikeholdsavtale med kommunen, 
også med tanke på de kunstgessbanene som kommer i Heradsbygda og påtenkte baner på 
Tyristrand og Sokna og Ådal som har fått den gamle matta fra AKA arena. Klubbene 
inviteres til neste møte. 

 
14/020  Status Flerbrukshallen  

Bygging ligger 1 uke etter fremdriftsplanen uten at det bekymrer. Økonomien styres og 
det er fortsatt en reserve på ca 3 mill i prosjektet. Det avholdes et nytt brukermøte i 
morgen. 

 
14/011  Eventuelt 

Informasjonsmøte om grustaket på Hensmoen 
Kristin og Thorfinn representerte RIR. Info gikk på planer Myrvang har de nærmeste 5-20 
år og på lengre sikt 80 år. Det er også snakk om en annen aktør som ønsker å starte opp 
inntil grustaket. Vedlegger kommunens foreløpig utkast til rapport. Saken tas opp igjen 
når endelig rapport legges ut til høring.  
 

 
 
Neste møte: Onsdag 23. april 2014 kl. 18:00 i klubbhuset til Hønefoss Sportsklubb på Tolpinrud, 

Østmoveien 
 
 
 
Ref.  Bjørn 


