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Protokoll styremøte 5/19
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Tilstede:

5/2019
18.06.2019
18:00 – 20:00.
Schjongshallen

Forfall:

Trude Ødegaard, Kjell Steinbakken, Kristin Oleson,
Magnus Langstrand, Marit Tønnessen, Ole Ragnar Dihle,
Bjørn Marseth.
Katrine G. Skistad

Gjest:

Frank Lien, Nestleder Ringerike Pistolklubb

Info fra pistolklubben
Etablert 1955, 274 medlemmer pt. inkl. paraidrett – ca. 800 stevnedeltagelser samlet fra
medlemmene. Ikke mulig for rullestolbrukere å bruke skytebanen i Ringerikshallen (pga.
plassbehov. Det er ønskelig at lokaliteter er nærmere sentrum pga. ungdomsgruppa og
mulighet til å komme til trening.
Anbefalingen fra Idrettsrådet er at pistolklubben gjør ett grundig forarbeid i forhold til
behov, kostnadsoverslag for en innendørsbane (best case/worst case). Dette for at klubben
er «klar til å delta» dersom muligheten byr seg. Videre oppfordrer IR klubben til å invitere
alle brukere av rommet i Ringerikshallen til dialog og samarbeid.
Sakliste
Vedtakssaker:
24/19
Protokoll fra møte nr. 4 gjennomgått. Godkjennes.
29/19

Søknad om å arrangere sluttspill UEFA Gutter 19 i 2022
NFF har sendt invitasjon til 4 klubber og kommuner i Østlandsområdet for å
stå som medarrangør deriblant HBK / Ringerike kommune

Vedtak: Vi anbefaler at HBK søker om å få arrangementet.
Diskusjonssaker:
02/19 forts.

Arbeidsprogrammet:
Avtaler Rk – IL. Dette ble tatt opp på møte med Rk på torsdag. Det var stor
enighet om at noe må gjøres slik at det blir mer likhet.
Armatur i lysløyper Henvendelse sendt. Sak ble oversendt Teknisk avd.
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Dette ble også tatt opp på torsdagens møte. Ifølge et skriv fra Rk datert
29.10.01 sendt idrettslagene eies anleggene av dem. Rk står som eier siden
det er de som betaler for energien.
13/19

Idrettsrådskonferanse i Ålesund
Programmet er mottatt
Trude og Bjørn deltar fra oss
BIK avgjør i sitt styremøte 20.06 om de gir økonomisk støtte

25/19

NIF Innspill i kommunevalget
RIR velger ikke sende flere henvendelser til politikerne, og på bakgrunn av
dette og ønske/forventning om taletid i kommunestyret til høsten, avstår RIR
å gjøre ytterligere henvendelser nå.

Orienteringssaker:
14/19 forts.

BIK – Kurs i Hønefoss
Kurset ble avlyst pga for liten påmelding.

15/19 forts.

Haugsbygd Arena
Vi registrerer at Rådmannen ikke anbefaler å gi bankgaranti eller leieavtale for
bruk. (Arkivsaknr. 18/4535-1) til Formannskapsmøtet i dag.

23/19 forts.

Nye anlegg i Schjongslunden
Panthers og HBK ønsker å bygge fotballhall og ishall og har invitert andre
interesserte til infomøte. Ole Ragnar og Bjørn var tilstede. Det er kommet en
del tilbakemeldinger fra andre i saken. Selv om invitasjon og tilbakemeldinger
har gått vi RIR er det Panthers og HBK som eier saken.

26/19

Alpinbakken på Ringkollen
Ringkollen Jibbers ønsker å ta over eierskapet av anlegget. Det er skrevet en
intensjonsavtale og det er kun det økonomiske som nå mangler. Vi ser positivt
på denne overtakelsen og at anlegget kommer i idrettens hender.

27/19

Ny tidtakerbu i Idrettsparken
Tidtakerbua er i meget dårlig forfatning. RIR mener dette er vedlikehold /
utskifting av eksisterende kommunalt anlegg og har ingen innvendig mot at
saken kjøres fram. Håkon Skougstad Rk, tekn. holder i saken.

28/19

Møte med Ringerike kommune, Tekniske avd.
Agenda for dette møtet var:
•

Samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsråde
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•
•
•
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Hvem har ansvar og er kontaktpersoner for de forskjellige idrettsanlegg i
kommunen
Samhandling i dag mellom Ringerike kommune og idrettsrådet - hvor vil vi i
fremover
Har kommunen oversikt over hvilke idrettsanlegg de drifter i dag og hva med
de andre
Fra kommunen stilte Magnar Ågotnes og Kari Gustavson fra kultur,
Cornelis Cliteur, Per Chr. Frøislie og Morten Fagerås fra teknisk og
Trude, Ole Ragnar og Bjørn fra RIR.
Et par andre saker som ble tatt opp er nevnt i sak 2/19. Forslag til ny avtale
oversendes Rk innen 15.09.

29/19

Parkeringsavgift ved idrettsarrangement
Vi registrerer at kommunestyret i sak 2019/169 har vedtatt en prøveordning
fra 2020 at idrettslag kan ta parkeringsavgift ved større arrangementer. RIR
hadde ingen innvending til dette.

Eventuelt
Søknad om momskompensasjon er sendt til NIF
Vi registrerer godt samarbeid mellom lagene i jentefotballen
Vi gratulerer Sokna Leirdueklubb med utmerkelsen som
«Norges beste stevnearrangør»
Bjørn har vært i styremøte og generalforsamling for Hønefoss Arena. Sak om
ny 9-er fotballbane kom opp igjen i møtet.
Leder i HBK har kontaktet oss vedr. fotballbanen på Ullerål skole. Vi har gjort
det vi kan her. Vi er lovet av Ågotnes at byggesaken for Hov U.skole vil
inneholde en 7-er bane.

GOD SOMMER!

Neste møte 13. august
Ref:

Ole Ragnar
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