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STYREREFERAT 
 
Møte:                     05/2014  
Dag:               Tirsdag 27. mai 2014 kl. 18:00 
Sted:                      Hønefoss Sportsklubbs klubbhus 
 

Tilstede:  Styret: Per Inge Bjerkseter, Kristin Oleson, Karianne Berg, Trude Ødegård, Harald 
Mælingen, Marit Kjemperud, Bjørn Marseth, Nils Elsrud 

Forfall:   Maciej Ostrowski, Joachim Holmby , Thorfinn Karlsrud 
 

Gjester:  Heradsbygda IL: Kjell Ivar Jevne, Vidar Thoresen 
  Sokna: Thomas Lian 
  Haugsbygd IL: Henning Skøien, Øystein Olsen 
 

14/026  Godkjenning av styrereferat 04/2014 
  Godkjent 
 

14/027  Enhetlige avtaler med kommunen vedr driftsansvar for kunstgressbane 
Forutsigbar bistand fra kommunen ifm periodisk vedlikehold som krever spesialutstyr 
 Konsekvenser (positive/negative) ifm etablering av driftsselskap for idrettsanleggene i 
Schjongslunden. 

   

Innledning til saken: 
HIF, HIL, HSK, NUIL, Sokna, Ådal og Tyristubben er invitert til en diskusjon rundt dette og hva 
slags avtaler de forskjellige klubbene har med RK. 
HIF ser først og fremst på kunstgress men IR mener det er like viktig at for de andre lagene at 
det finnes avtaler med kommunen som er forutsigbare og likelydende men med variasjoner 
for den enkelte klubb. 
 

Møte: 
Øystein innledet med å orientere om saken. 
Stipulerte utgifter på ei kunstgress matte er mellom 100 og 150 tusen kroner årlig. I tillegg 
kommer lys, garderober, gressklipping, søppeltømming etc. 
I kommunen er Johan Johansen driftsleder og Roger Sørslett enhetsleder 
Idrettslagene ønsker hjelp til månedlige/årlig vedlikehold av kommunen og få låne det tunge 
utstyr vederlagsfritt av kommunen. IR får en oversikt over eksakte kostnader fra Haugsbygd 
og Heradsbygda.  
IR tar saken videre inn mot kommunen for å se hva vi kan få til av avtaler med kommunen.  

 

14/028  Eventuelt  
Hva skjer med Sandvollybanen oppe ved Ringerikeshallen om hallen blir solgt. Dette må 
sjekkes ut med kommunen. Vil området bli regulert til industri. Per Inge tar saken videre. 
  
Orienteringssaker: 
Idrettskretsen har meldt om lag som ikke har meldt inn idrettsregistrering  

  Som er Ringerike Sportsskytterklubb og Ringerike Sandvollyballklub. 
Bjørn og Trude har vært på infomøte på treklynga. De orienterte fra møtet. 

 
   Neste møte: Tirsdag 17. juni 2014 18:00 Hønefoss sportsklubb klubbhus 
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