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Protokoll styremøte 7/19 

 

 
Møtenummer:  7/2019 
Dato:    13.08.2019    
Kl:    18:00 – 20:00.  
Sted:    Schjongshallen       

Tilstede: Trude Ødegaard, Ole Ragnar Dihle, Kristin Oleson, 

Bjørn Marseth. 
Forfall:  Kjell Steinbakken, Katrine G. Skistad, Magnus Langstrand, 

Marit Tønnessen, 

 
Sakliste 
   
Vedtakssaker:  
30/19  Protokoll fra møte nr. 6 gjennomgått. Godkjennes.  
 
Diskusjonssaker:  
 
02/19 forts. Arbeidsprogrammet:  

Samarbeidsavtalen med kommunen er revidert fra oss og sendt til Kari  
Samarbeidsavtalen skal gjøres mer kjent for politikere se 35/19 

 
12/19 forts Hov Ungdomsskole 

Kommunestyret har i møte 5. sept. Vedtatt at det bygges flerbrukshall ved Hov 
nå.  

 
33/19 forts Lysløyper 
  Saken utsettes til neste styremøte 8. oktober.  
    
35/19 forts Møte med politikere etter valget 

Agenda på møtet vil være vårt arbeidsprogram og Idrettsrådets rolle. 
 
Orienteringssaker: 

 
31/19 forts LAM 2019 

Søknadsskjema er sendt ut. Søknadsskjema ligger på www.ringir.net 
 Søknadsfrist er 27. september 

 
15/19 forts. Haugsbygd Arena 

Etter møte med Rådmannen 16.08 vil HIF jobbe videre med saken siden 
rådmannen er positiv til anlegget  

 
 
 

http://www.ringir.net/


www.ringir.net  post@ringir.net 

Side 2 av 2 
 

22/19 forts  Høring Lamoen 
 Vi har fått kopi av ROL sitt svar på høringen.  
 Idrettsrådet beklager at vi ikke hadde innhentet nok info i saken.   
 

13/19 forts  Idrettsrådskonferanse i Ålesund 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-
idrettskrets/nyheter1/presentasjoner-fra-nasjonal-idrettsradskonferanse/ 
Idrettsrådet ønsker mer dialog med NIF sentralt og de ulike 
særidrettsforbund. I adressen over ligger en del foiler presentert på 
konferansen  

Eventuelt: 
36/19   Henvendelse fra Ringerike Skytterlag 

De ble 22.8 fratatt sin innendørsbane av kommunen da de mente at 
det ikke var forsvarlig å være der lenger. De ønsker et møte med oss og 
de inviteres til vårt neste møte 

 
37/19   Allidrett HSK 

Hønefoss Sportsklubb vil start opp med Allidrett i uke 41. 
Fokus blir lek og moro i trygge rammer. Utfordringer med å finne ledig 
halltid.  

 
38/19   Henvendelse fra HBK  

HBK ønsker å være en aktiv støttespiller i arbeidet med 
kommunedelplanen for idrett og friluftsliv. 
Idrettsrådet setter pris på at klubbene involverer seg her. Planen for 
2019-23 er ferdig.  Idrettsdelen skal revideres i 2021 så vi mottar gjerne 
innspill etter hvert. Planen vil bli lagt ut på www.ringir.net når 
kommunestyret har godkjent den. 

 
39/19   9’er kunstgressbane 

HBK ønsker at RIR bidrar til at 9’er bane med undervarme prioriteres av 
Hønefoss Arena AS. 

Bjørn tar saken med til styremøtet i Hønefoss Arena 1. okt. 
 

40/19   Aktivitetskort for barn og ungdom 
Bjørn sender innspill til Kommunalsjef vedrørende Stortingets ønske om 
flere «Pilot kommuner» for testing av ordningen.  

 
Neste møte:   8. oktober     

 
 
Ref:  Ole 
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