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Protokoll fra styremøte  
   
Møte nr.:  3 / 2018  
Dato:    20.03.2018    Kl:   18:00  - 21.00   
Sted:     Schjongshallen  
Tilstede:  Trude Ødegaard, Marit Kjemperud, Ole Ragnar Dihle, Magnus Langstrand, 

Kristin Oleson, Marcus Andre Nysveen, Bjørn Marseth  
Forfall:  Kjell Steinbakken, Margrete Brodtkorb 

 
Gjest:  Kari Gustavson fra kl. 18:45 

      
  
 Magnus ble ønsket velkommen som nytt styremedlem.  
 

Vedtakssaker:  
18/18  Godkjenning av protokoll fra møte 01/2018 

   Vedtak: Godkjent 
   Det ble ikke skrevet referat fra møte 2 da dette kun var internt. 
 

15/18 forts Hovsmarka som idrettsarena 
  Tilbud fra Cowi er mottatt. Diskusjon rundt pris.  Det er over budsjett. 

Vedtak: Godkjennes 
Det avstemmes med Ringerike Kommune (Kari) i forhold til 
filformat/kvalitet (fkb). Slik at grunnlaget kan legges inn i kommunale 
planer (Sosi).  
Tilbudet fra Cowi detalj spesifiseres før vedtak fattes.  
Styremøtet i mai gjennomføres i Ringerikshallen.  

 
16/18 (33/17) Fotballhall i Heradsbygda 

Saken har vært diskutert tidligere  
Vedtak: Styret er via mail enstemmig i å støtte HIL sin søknad om 
økonomisk støtte fra kommunen. 
Vår innstilling er sendt kommunen 
 

19/18  Halleie for barn 
   Bjørn har tidligere sendt styret et forslag til et skriv til kommunen 

Vedtak: Forslag til brev til Ringerike Kommune vedtatt i Ringerike 
Idrettsråd  
 

20/18  Lys i tursti i Schjongslunden 
  Sak fra Ungdomsrådet 

• Vedtak: Ungdomsrådet fremmer dette som egen sak ovenfor 
Ringerike Kommune. Idrettsrådet er positive hvis det kan utføres uten 
graving.  
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Diskusjonssaker:  
02/18 forts Revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.    

Kari, Trude og Bjørn planlegger fremdriften etter møtet 
 

Referatsaker:  
03/18 forts Årsmøtet   
  Budsjettet er justert i h.t. vedtak i Årsmøte  

• Til orientering. (budsjettkostnad for utarbeidelse av underlag Hovsmarka – 
Cowi) 

 
 
04/18 forts Arbeidsprogrammet  

Arbeidsprogrammet er justert i h.t. vedtak i Årsmøte 

• Til orientering.  
 
09/18 (52/17) Ny kunstgressbane i Schjongslunden  

Det er kommet forslag på å bygge en 9’er kunstgressbane mellom AKA 
Arena og Ringeriksgata. Bjørn har vært i møte om saken og referat er 
sendt styret. Vi avventer utviklingen. 
Styret stiller seg positive til saken, og avventer videre saksgang mellom 
partene.  

 
11/18               Invitasjon til idrettskretsens ting 

Avholdes i Drammen lørdag 21. april 
   De som meldes på er: 

• Bjørn Marseth 

• Kristin Oleson        
 
12/18  Møte med Ringerike Friidrettsklubb 

Bjørn har vært i møte med friidrettsklubben og kommunen om ny 
tidtakerbod i Schjongslunden og tanker om utvikling av friidretten på 
sikt. Kopi av mailer er sendt styret. Eiendom, Tekn. Drift har saken 

 
13/18 Mottatt kopi av uttalelse fra Motorsporsforbundet for RC-klubben 

 Brevet er stilet til kommunen og sendt styret. De ønsker at det kan tas 
en avgjørelse på at klubben kan leie den gamle fotballbanen på 
Hensmoen. – Se punkt under Eventuelt* 

 
 Orienteringsaker: 
  

14/18 Aktive lokalsamfunn 
Minner om møte i morgen. «Bydels» klubbene, Holeværingen og Hole 
idrettsråd er invitert. 
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Eventuelt 

▪ Saker til Kari:  Hva skjer med søknaden fra Ringkollen Parken? 
Til orientering – Saken tas opp i førstkommende kommunestyremøte (5. april) 

 
▪ Er det du som skal følger du opp RC-klubben? 

* Til orientering - Kari følger opp denne saken internt i kommunen.  
 

• Sak fra håndballen – Betaling av leie for (ledig) hallflate til oppvarming ved 
kamper 

Til orientering - Krav om leie for hallflate er utsatt fra kommunens side. Saken 
tas opp til behandling med brukergruppen av Hønefoss Arena i mai. Tanker 
om fortsatt fri bruk av ledig hallflate, men med ansvar for påløpte faktiske 
kostnader.  

 
 

Neste møte: Tirsdag 17. april kl. 18:00 
 

Møtedatoer videre: 15/05; 12/06; 21/08; 18/09; 16/10; 13/11; 04/12; 08/01; 
29/01.  
Årsmøtet legges til 11/02  

 
 
 Ref. Ole Ragnar 
 


