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Protokoll fra styremøte
Møte nr.:
Dato:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

6 / 2018
12.06.2018 Kl: 18:00
Schjongshallen
Trude Ødegaard, Marit Kjemperud, Kjell Steinbakken, Bjørn Marseth.
Ole Ragnar Dihle, Magnus Langstrand, Kristin Oleson, Margrete Brodtkorb,
Marcus Andre Nysveen.

Vedtakssaker:
18/18

Diskusjonssaker:
04/18 forts

Referatsaker:
13/21 (forts)

15/18

Orienteringssaker:
22/18

26/18

side 1

Godkjenning av protokoll fra møte 5/2018
Vedtak: Godkjent

Arbeidsprogrammet
Avtaler. Vi ber om møte med Magnar Ågotnes og Gunn
Edvardsen om saken
Betaling. Se 22/18
Hovsmarka. Se 15/18
Skiløyper: Kjell og Bjørn jobber vider med saken
RC-klubben
Det var møte med kommunen 28.05 hvor ordfører var tilstede.
Frøislie, (Tekn. Eiendom) tar saken til Areal og forhører seg om
mulighet til omregulering av området rundt den gamle
grusbanen på Hensmoen til Idrettsformål.
Hovsmarka som idrettsarena
Vi skal ha befaring på fredag. Ordfører sier vi kan se på hele
området som er avsatt til friluft. Området østover og mot Hov
sole er mer kupert enn forventet.

Halleie i Ringerike
Ågotnes har invitert til møte mandag 18.06
Sandvolleybanene i Schjongslunden
Klubben har henvendt seg til kommunen om hjelp med banene
da det er få medlemmer i klubben men stor aktivitet av
uorganiserte som ønsker å benytte banene. Mailkorrespondanse er sendt alle.
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Bjørn og Bente S. Hermansen var møte i møte med Teknisk,
Frøislie (eiendom) og Fagerås (forvaltning) innkalt til møte
fredag 08.06. Det kom intet konkret ut av møtet men klubben
fikk lagt fram problemet. Utbygging av hallen vil ikke berører
banene.
Orienteringsaker:
27/18

Ombygging av Schjongshallen
Info møte avholdt 04.06. Kommunestyret har bevilget 8 mill for
å få hallen godkjent for spill i Get ligaen. Garderober og
tribunekapasitet er de største tiltakene.
Garderober og dusjer skal også kunne benyttes av andre
idretter i Schjongslunden.

28/18

Ny bowlingklubb
Nordsia Bowlingklubb er stiftet. Vi har ikke mottatt dokument
for signering ennå.

Eventuelt:

Neste møte: Tirsdag 28. august kl. 18:00 i Schjongshallen (OBS! Endret dato)

Ref. Bjørn

side 2

