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Protokoll styremøte 01/20 

 

 
Møtenummer: 01/20 
Dato:   07.01.2020    
Kl:   18:00 – 20:00.  
Sted:   Schjongshallen      
Tilstede:   Ole Ragnar Dihle, Katrine G. Skistad, Kristin Oleson,  

Magnus Langstrand,Marit Tønnessen, Trude Ødegaard,  
Bjørn Marseth, 

Forfall:   Kjell Steinbakken  
Ungdomsrådet: Ikke møtt. 

 
Sakliste   
Vedtakssaker:  
47/19   Protokoll fra møte nr. 10 ble gjennomgått.  

Vedtak: Godkjennes.  
 
Diskusjonssaker:  
 
02/20   Arbeidsprogrammet 2020 

Vi ber klubbene komme med innspill hvis de har saker de mener vi bør 
ta tak i. 
Vårt foreløpige forslag ligger vedlagt i e-posten. (eget vedlegg) 

 
03/20    Årsmøte 
   Avholdes mandag 10. februar klokken 18.00 i klubbhuset til HBK 

Arbeidsoppgaver ble fordelt: 
   Dagorden, Årsrapport    Bjørn 
   *Valgkomite`      Bjørn 

Regnskap, Budsjettforslag    Marit 
   Kaffe/Frukt/Kake     Kristin 
   Gjester: Kommunalsjef, Idrettskonsulent, Viken Idrettskrets  

Tennisklubben inviteres til å vise sine planer for nytt anlegg, og det 
samme gjør Friidrettsklubben. Bjørn inviterer.  

   *Valgkomiteen må gjøres kjent med vår nye lov. 
 

04/20 (51/19)  Prioritering av Spillemidler 
Prioriteringen har så langt vi kjenner til vært gjort av Ringerike 
Kommune etter hvert som søknadene har kommet inn.  
 
Idrettsrådet mener rutinene for dette bør endres.  
Vårt forslag er at det prioriteres etter dato for ferdigstillelse av anlegg.  
Forslaget sendes til kommunal sjefen. 
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05/20   Prioritering av Anlegg 

Det er viktig at de klubbene som har prosjekter de mener eller håper 
kan realiseres i løpet av de neste 10 årene kommer med 
tilbakemelding. De 2 øverst prioriterte fra forrige liste har nå fått 
midler. 
Vårt skriv til klubbene av 30.10.19 ligger vedlagt i e-posten. (eget  
vedlegg) 

   

Orienteringssaker: 
 

06/20 (33/19)   Lysløyper 
Det er gjennomført ett møte med svært stor deltagelse.  
Nytt møte er fastsatt til 14. jan. 2020.  

 
07/20   Ullerålhallen 

Vi har mottatt kopi av et svarbrev fra kommunen til Hønefoss 
Basketballklubb. Saken er at hallen er prosjektert og bygges uten 
mulighet for gjennomføring av basketball kamper.  
Dette er en problemstilling Idrettsrådet ikke var kjent med.   

 
08/20   Hovhallen 

I brev nevnt i sak 7/20 er det planlagt faste installasjoner i Hovhallen 
som muliggjør basketballkamper.   
 

Idrettsrådet har videre tilskrevet kommunen og bedt om at det ses på 
muligheter til å bygge kjeller under bygget hvor det lages passende 
rom til mindre idretter som kampsport, skyting, dans etc. 

 
09/20   Ringerike kommunes budsjett 2020  

Idrettsrådet er meget positive til årets budsjett. Det er funnet midler til 
Kunstsnøanlegget på Ringkollen, Fotballhallen i Heradsbygda og svært 
gledelig - Gratis trening for alle i kommunale haller for barn og 
ungdom! 

 
Eventuelt 
 

 

Ref. Ole 
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