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Protokoll styremøte 10/19 

 

 
Møtenummer:  10/2019 
Dato:    03.12.2019    
Kl:    18:00 – 20:00.  
Sted:         

Tilstede:  Katrine G. Skistad, Kristin Oleson,  

Marit Tønnessen, Trude Ødegaard, Bjørn Marseth, 
Forfall:  Ole Ragnar Dihle, Kjell Steinbakken, Magnus Langstrand, 

 
Sakliste 
   
Vedtakssaker:  
47/19   Protokoll fra møte nr. 9 ble gjennomgått.  

Vedtak: Godkjennes.  
 
50/19   Ny lov 

Ny lov for IR er oversendt fra NIF. Lokale tilpasninger er gjort. Disse er  
lik de som sto i den gamle.  
Det er ikke lenger nødvendig at Årsmøte vedtar nye lover. 

   Vedtak: Godkjennes 
 
Diskusjonssaker:  
 
49/19   Klubbenes medlemstall 

Utsettes til neste møte 
 
51/19   Prioritering av Spillemidler 

Vi ønsker endring i prioriteringen 
I dag prioriteres det etter når søknad er levert til idrettskonsulenten. 
Vi vil endre til: Søknader skal prioriteres etter når bygging av anlegg 
ferdigstilles. Anlegg som er finansiert av idrettslag prioriteres foran 
kommunale anlegg hvis delutbetaling ikke har startet.    
Sak oversendes kommunen etter nyttår.  

 
Orienteringssaker: 
 
02/19 forts.  Arbeidsprogrammet:  

Samarbeidsavtalen er signert av oss og gjøres klar for politisk 
behandling. Saken er purret. 

 
33/19 forts  Lysløyper 

Møte ble avholdt med godt fremmøte. Referat er sendt de som var 
tilstede. Nytt møte fastsatt til 14. jan. 2020 
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52/19   Spillemidler 2019 

  Spillemiddelsøknadene er signert av oss. Den er lik den fra 2018 
 

Eventuelt 
 
53/19   Klubbadmin - Faktureringskurs    

   Hønefoss Tennisklubb ønsker dette kurset i Hønefoss. 
Er det flere som ønsker dette kurset kan vi be Viken IK å sette opp 
dette.  
Vi ber om tilbakemelding fra klubbene før 20. januar 

 
54/19   Kommunebudsjettet 

Idrettsrådet har gitt innspill i høringen på Snøkanonanlegget, 
Fotballhallen i Heradsbygda og Betaling for ungdom i kommunale 
anlegg. 

 
55/19   Frivillighetsmøte 

Kommunen inviterte til et møte om og for frivilligheten 21.11. Det var 
3 av oss som var tilstede. Noe overraskende var det at nye regler for  
"Tilskudd Kultur og fritid" ble vedtatt på kommunestyrets møte 1. november 

2018 uten at Idrettsrådet er blitt informert og at det er også innført en BUA 
ordning. Vi laget en sak på dette i 2017 (sak. 21/17) uten å få svar fra 
kommunen! 

 
 
Ref. Bjørn 

 
 

 


