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Protokoll styremøte 3/19
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

3/2019
09.04.2019
18:00 – 19.30.
Schjongshallen
Trude Ødegaard, Marit Tønnessen, Katrine G. Skistad,
Magnus Langstrand, Bjørn Marseth.
Ole Ragnar Dihle, Kjell Steinbakken, Kristin Oleson,

Ågotnes åtte melde forfall til møtet. Derfor kom heller ikke de andre inviterte
Nytt medlem, Kathrine G. Skistad fra Tyristubben ble ønsket velkommen.
Sakliste
Vedtakssaker:
01/19
Protokoll fra møte nr. 2 ble godkjent.
Diskusjonssaker:
02/19

Arbeidsprogram for 2019
Arbeide for at tilskudd gradvis økes for de som kjører opp skiløyper og
vedlikeholder lys i løypene.
Arbeidet videre: Det sendes en forespørsel om en nærmere gjennomgang av
søknadene.
Arbeide for at barn til og med 12 år får trene gratis i kommunale anlegg.
Arbeidet videre: Spørsmål er stilt i skriv til politikerne. Sak tas også i møte
med Ågotnes.
Arbeide for at kommunens avtaler med idrettslagene og arenaer formes slik at
det ikke oppstår store økonomiske forskjeller.
Det har vært gjort henvendelse til kommunen på dette tidligere
Arbeidet videre: Sak er omtalt i skriv til politikerne.
Vi sender en ny henvendelse og ber om a blir saken blir løftet til
kommunalsjefnivå slik at saken ikke stopper opp igjen.
Arbeide videre med å støtte opp om finansieringen av snøproduksjonsanlegget på
Ringkollen.
Arbeidet videre: Vi har sendt purring på saken. Saken kommer nå opp påny i
kommunestyret i mai.
Arbeide for at kommunen kommer i gang med plan for utskifting av armaturer i
lysløypene. Saken var tenkt drøftet med Ågotnes i dag
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Arbeidet videre: Siden saken vil omfatte flere avdelinger. Vi gjør en henvendelse
da vi mener dette er viktig da det ikke kan skiftes i flere av armaturene

Kommunedelplanen: Trude og Bjørn har vært i møte med Kari. Planen er nå
klar for fremlegg.
04/19 forts. NM-uka 2020 - 21
NIF har tildelt arrangementet til Hamar/Stange i 20 og Sarpsborg i 21
Ubenyttede midler tilbakebetales
07/19

Kommunevalget
Det er sendt et skriv til alle de politiske partiene i kommunen.
Til nå har Høyere har gitt tilbakemelding.
Skrivet ligger som vedlegg til protokoll

Orienteringssaker:
16/19

Muligheter fot toppidrett og utdanning i Ringeriksregionen
Bjørn var tilstede på møtet. Dette er et forsøksprosjekt fra
Olympiatoppen Sørøst, USN Campus Ringerike, Sparebank 1 Ringerike i
et forsøk på å få toppidrettsutøvere til Ringerike. Ringerike Panthers og
HBK er med i første omgang. Det vil senere bli utvidet til andre
idretter.

18/19

Hønefoss Tennisklubb
Bjørn har vært i møte med klubben om hva RIR kan være behjelpelig
med. Det har også vært møte mellom klubbe og kommunen der Bjørn
også var tilstede. Klubbens mål er å reise hallen i skolens sommerferie
og flater tas i bruk til høsten. Andre rom tas etter hvert.

19/19

NIF undersøkelse
NIF har sendt ut en undersøkelse for å kartlegge og få mer innsikt i
anleggssituasjonen i Norge. Denne er besvart.
Neste møte 7/5
Ref:

Vedlegg:

Bjørn

Skriv til politikere

Likelydende brev til
Hans-Petter Aasen (SP)

hpaasen@online.no

Kirsten Orebråten (Ap)

kirsten.orebraaten@ringerike.kommune.no
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Runar Johansen (H)

runar.johansen1@gmail.com

Arnfinn Holten (Krf)

arnfinn.holten@hebb.no

Axel Sjøberg (SV)

axel.sjoberg@ringerike.kommune.no

Nanna Kristoffersen (SOL)

nanna.kristoffersen@ringerike.kommune.no

Knut Arild Melbøe (MDG)

kam@bnf.as

Magnus Herstad (Frp)

mherstad@yahoo.no

Anne Marit Lillestø

annelillesto@gmail.com

An.:

Kommunevalget 2019

Ringerike Idrettsråd ønsker å sette fokus på situasjonen for barn og ungdom i idrettslivet før valget.
Ved forrige kommunevalg kunne vi ikke se at noen av partiene hadde med noe om idrett.
Vi tar utgangspunkt i Kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv 2019-23 som vi har vært med på å
utforme der visjonen er idrettsglede for alle med målsetningen alle skal ha mulighet til å oppleve
aktivitetsglede og som skal være et overordnet kommunalt styringsdokument for å nå vedtatte

mål innenfor nevnte temaområder
Idretten skaper aktivitet, kommunen setter rammebetingelsene for aktiviteten.
Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen og skal arbeide for best mulig forhold for
idretten i kommunen. Idrettsrådet er et rådgivende organ i forhold til kommunale organer i saker
som vedrører idretten i kommunen og skal forsøke å se helheten i idretts- og friluftsliv i kommunen
og hjelpe kommunen til å ta beslutninger til det beste for alle idrettslagene i kommunen. Vi har en
avtale med kommunen signert av ordfører.
I en typisk norsk kommune er det ca. ett idrettslag per tusen innbyggere og halvparten så mange
medlemskap i idrettslag som det er innbyggere. I Ringerike er det nesten 2 idrettslag pr tusen
innbyggere men det er bare rundt en tredel som er medlem i et idrettslag. (9.375 medlemskap pr.
31.12.2017).

Ringerike Idrettsråds viktigste fokus de neste årene vil være å hindre at økonomi ikke blir en
barriere for deltakelse i idretts- og fritidsaktivitet. Vi ser at det er store forskjeller på hva
idrettslagene må betale på de forskjellige arenaene. Fotball er tilnærmet gratis. De klubbene som har
anskaffet egne kunstgressbaner har selvfølgelig lån som må forvaltes og som gjenspeiler seg i
treningsavgiften men all bruk av AKA Arena er gratis. Det tas ingen timepris for trening eller kamper
for å spille ishockey i Schjongshallen. For treningstid i kommunens idrettshaller må håndball,
basketball og volleyball betaler 205 kr/timen for barn og ungdom og 410 kr etter fylte 20 år
Alle andre idretter som leier i haller og gymnastikksaler betaler også leie men etter areal. Klubber
som eier egne lokaler eller uteanlegg får ingen form for støtte til drift av kommunen.
Kulturavdelingen la inn et forslag om gradvis nedtrapping av halleien i sitt budsjettforslag for 2019.
Dette ble strøket før fremlegging.
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Gymnastikksaler er gratis i bruk for barn. Det blir færre av disse ettersom det kommer haller i stedet
– men problemet er at trening her koster.
Hvordan stiller partiet seg til å:
-

arbeide for gratis trening for barn og en gradvis reduksjon av leien for ungdom 13-19 år i
kommunale haller
vedta politikk / plan for å sikre at barn og unge har mulighet til å være med på minst én
fritidsaktivitet i uka. Her viser vi til at Ringerike hadde 618 barn som lever under
fattigdomsgrensen ifølge Buf.dir 2016.

Lag og foreninger har signalisert økonomiske utfordringer på drift, rehabilitering av egne anlegg og
realisering av nye anlegg. Tidligere forskutterte kommunen spillemidler til lag og foreninger. Er tiden
inne og er det mulig å opprette et økonomisk kommunalt anleggsfond som lag og foreninger kan
benytte til rehabilitering og bygging av anlegg?
I den forbindelse ønsker vi å informere at Kulturdepartementet gjennom spillemidler til Norges
Idrettsforbund «gir» kommunen 10 mill. i støtte for bygging av flerbrukshallen på Benterud skole og
det samme for Ullerål skole. Det er flott at kommunen bygger disse hallene men det er kun de
tradisjonelle hallidrettene dette gagner gjennom mer treningstid og ytterligere leie.
-

Hvordan stiller partiet seg til dette?

Idrettsrådet har laget et Mulighetsstudie for et nytt fremtidig idrettsanlegg i Hovsmarka. Planen er
lagt inn i Kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv 2019-23 først og fremst for å sikre området mot
annen utnyttelse og å vise manglene i dagens anleggstilbud. Det er 56 klubber fra 30 forskjellige
særforbund i kommunen og mange av disse har svært dårlige treningsforhold. Ringerikshallen er den
eneste hallen som er en flerbrukshall der det kan drives andre idretter enn de tradisjonelle
hallidrettene. Kampsporter, judo, skyting har tilhold her men treningsrommene er ikke bra. Skytterne
har også tilhold i kjelleren i garderobebygget på Stadion. Ventilasjonen i disse rommene for skyting
grenser til helsemessig uforsvarlig.
-

Med tanke på den forventede / ønskede utviklingen i kommunen vil partiet ta hensyn til at
idretten trenger nye områder for å kunne øke tilbudet til en økende befolkning og at dette
kommer inn i planene i de neste årene.

Ønsker partiet mer informasjon er det bare å ta kontakt på post@ringir.net eller til leder på telefon
90 6 78 126

Ringerike 25.03.2019

Bjørn Marseth
leder

Trude Ødegaard
nestleder
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