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Protokoll styremøte 2/19 

 

 
Møtenummer:  2/2019 
Dato:    04.03.2019    
Kl:    18:00 – 19.30.  
Sted:    Schjongshallen       
Tilstede: Marit Tønnessen, Ole Ragnar Dihle,  

Kjell Steinbakken, Kristin Oleson; Bjørn Marseth.  
Forfall: Katrine G. Skistad, Magnus Langstrand, Trude Ødegaard 

 
   
Sakliste   
Vedtakssaker:  
01/19  Protokoll fra møte nr. 1 ble godkjent.  

I dette møtet ble kun interne saker diskutert og det ble ikke sendt til 
klubbene. 

 
Diskusjonssaker:  
02/19  Arbeidsprogram for 2019 

  
 KORTSIKTIG 

Arbeide for at kommunens avtaler med idrettslagene og arenaer formes slik at det ikke 
oppstår store økonomiske forskjeller. 
Arbeidet videre: RIR inviterer Ågotnes til et styremøte for å få klarhet i kommunens rutiner 
for kontakt med klubbene. 

 
Delta videre i arbeidet med utarbeidelse av ny Kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv 

Arbeidet videre: Bjørn har vært i 1 møte. Trude og Bjørn skal i møte i neste uke. 
 

Arbeide for at barn til og med 12 år får trene gratis i kommunale anlegg.  
Arbeidet videre: Saken tas opp med Ågotnes i møtet som det inviteres til. Fjorårets arbeid 
legges til grunn. 

 
Arbeide videre med å støtte opp om finansieringen av snøproduksjonsanlegget på Ringkollen.  
Arbeidet videre: Det er sendt purring på saken  

 
Arbeide for at kommunen kommer i gang med plan for utskifting av armaturer i lysløypene. 
Arbeidet videre: Saken tas opp i samme møte med Ågotnes 

 

04/19 forts.  NM-uka 2020 
Informasjon: Ringeriksdistriktet er ikke med på første runde av 
befaringer av mulige arrangører.  
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06/19   RC-klubben   

Vi har mottatt kopi av purring fra Motorforbundet til Ringerike 
kommune på anlegg for radiostyrt motorsport.  
Arbeidet videre: RIR avventer et eventuelt utspill fra Ringerike 
Kommune inntil videre. 

 
07/19   Kommunevalget 

Det lages en sak om idretten i kommunen som sendes alle politiske 
partier. Ingen hadde noe om idrett i sine program for 4 år siden. 

 
08/19   Ullerål skole  

Arbeidet videre: Vi har sendt anmodning om at fotballbanen endres 
fra 5’ til 7’er bane. 

 
09/19   Klubbenes mailadresser 
   Det er 31 klubber som benytter private e-post adresser.  

Vedtak: RIR oppfordrer alle klubber til å etablere egne e-post adresser 
for klubben. En løsning kan være «Klubbkontor» som er utarbeidet av 
idrettsforbundet.  

 
Orienteringssaker:  
 
10/19   Hovsmarka Idrettsanlegg 

- Planen ble overrakt kommunalsjef Ågotnes på vårt Årsmøte.  
- Vi har besvart henvendelse fra Hønefoss Skiskytterklubb, Hønefoss 

Bueskytterklubb og Ringerike Pistolklubb. Den siste ønsker å gi oss 
en presentasjon og legge frem sine behov for innendørs lokaler og 
inviteres til vårt styremøte i mai. 

 
11/19   Internasjonal uke 

Vi var invitert til møte om dette. Det skal arrangeres i juni. Bjørn var 
tilstede men ser pr. nå ikke helt idrettens medvirkning her 
 

12/09   Hov Ungdomsskole 
Bjørn har vært i brukermedvirkningsmøte ang. ny Hov U. skole.  Det er 
ikke avgjort om det kommer ny flerbrukshall nå eller om dette utsettes 
til senere. Behov for 7’er kunstgressbane ble meldt. 

 
13/19   Idrettsrådskonferanse i Ålesund 
   Det er kommet invitasjon om denne. Konferansen avholdes 30/8 – 1/9. 
   Vi bør delta men kommer tilbake til saken når program foreligger. 

 
14/19   BIK – Kurs i Hønefoss 

BIK ønsker å kjøre Styrekurs i Hønefoss 13. mai. Det vurderes også 
Klubbadmin.kurs 
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15/19   Haugsbygd Arena 
   Mottatt info om utvikling og tegninger av anlegget 
 
16/19   Muligheter fot toppidrett og utdanning i Ringeriksregionen 

Olympiatoppen Sør-Øst vil arrangere temakveld i Hønefoss om saken 
om dette 25. mars kl.18:00 på Campus Ringerike.   
Info og påmelding på   facebookside - 
https://www.facebook.com/OLTsorost/  eller hjemmeside- 
https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/regioner/region_soer_o
est/page8867.html 

  
Eventuelt Aktivitetskortet: Hva er dette?  Hva tenker Ringerike Kommune om 

dette? Hva er kriteriet for å få dette, hvordan erstatte «tapt» inntekt 
for klubbene osv.? Saken tas opp i møte med Ågotnes 

 
 
   Møtedatoer 2019/20 
   Neste møte 9/4;  
 
Datoer videre:  7/5; 18/6; 13/8; 10/9; 8/10; 5/11; 3/12; 7/1; 28/1 
   Årsmøte 12/2 
 
 
 
 
 Ref:  Ole Ragnar 
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