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SAKSDOKUMENT 

TIL 

ÅRSMØTE 

FOR 

RINGERIKE IDRETTSRÅD 

Mandag 10. februar 2020 

Klubbhuset til Hønefoss Ballklubb 2. etg. 
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PROGRAM 

 

17:45  Kaffe og registrering  

18:00  Årsmøte starter 

  Konstituering 

  Årsrapport 

Innlegg fra Ringerike Friidrettsklubb om fremtidige planer 

Innlegg fra Hønefoss Tennisklubb om bygging av ny tennishall 

 

30 min. Pause med kaffe, mineralvann og enkel servering 

 

Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal  

Styreleder i Viken idrettskrets Roar Bogerud 

 

Behandle regnskap 

Behandle forslag 

Behandle budsjett 

Valg 

20:30  Avslutning 
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SAKSLISTE 

1 Konstituering 

 
a) Godkjenne de fremmøtte representantene 

 

b) Godkjenne innkalling 
RIRs gjeldende lov sier at årsmøte innkalles med én måneds varsel. 
Innkallingen er foretatt i henhold til RIRs lov, 1 mnd. før møtet. Innkalling 
ble sendt ut 9. januar, og samtidig bekjentgjort på RIRs nettside.  
 
Styret foreslår at innkallingen godkjennes. 

 

c) Godkjenne sakliste 

 
Styret foreslår at den fremlagte sakliste godkjennes.  

 

d) Godkjenne forretningsorden 
1 Årsmøtet skal ledes av den valgte dirigent og protokollen føres av den valgte 

referenten. (Dette kan være andre enn representanter fra styret)  
 

2 Ingen representanter gis ordet mer enn 3 (tre) ganger i samme sak.  

Dirigenten kan foreslå at strek settes for å korte taletiden. 

  

3 Alle tilleggsforslag / motforslag skal leveres skriftlig til dirigenten, med  

Underskrift av representanten og dennes verv.  

 

4 Forslag utenom de saker som står nevnt i dagsordenen, eller i de på  

Forhånd innleverte forslag, kan ikke fremmes.  

 

5 Fremsatte forslag kan ikke trekkes og nye kan ikke fremmes etter at forslaget er 

satt til votering.  

 

6 Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag.  

 

7 I protokollen føres alle vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og i mot, så 

fremt ikke vedtaket er enstemmig  

 

8 Bare godkjente representanter kan avgi stemme  

 
 Styret foreslår at den fremlagte forretningsorden godkjennes 

 

e) Velge dirigent 

 

Styret foreslår Bjørn Marseth som dirigent 
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f) Velge referenter  

 

Styret foreslår Ole Ragnar Dihle som referent 

 
g)  Velge to representanter til å underskrive protokollen  

 

2 Idrettsrådet sin årsrapport for 2019 

Styret legger frem sin årsrapport for 2019 til behandling og godkjenning. 

Se vedlegg 1 

  Styret foreslår at den fremlagte rapport godkjennes 

 

4  Idrettsrådet sitt regnskap for 2019 

Styret legger frem regnskapet for 2019 til behandling og godkjenning. Det 

vises også til revisorsberetningen. 

Se vedlegg 2 og 3 

Styret foreslår at det fremlagte regnskapet godkjenne 

 

3 Behandle saker 

3.1 Idrettsrådet sitt Arbeidsprogram for 2020 

Se vedlegg 4 

Styret foreslår at arbeidsprogrammet for 2020 godkjennes 

 

3.2 Forslag fra Hønefoss Ballklubb om handlingsplan for idrettsrådet 

2020/2021 

 

Se vedlegg 5    

 

Idrettsrådets Arbeidsprogram er ett styringsdokument som definerer hvilken 

rolle Idrettsrådet har i utformingen av idrettspolitikken i kommunen. 

Programmet inneholder overordnede, kortsiktige og langsiktige mål, og 

revideres årlig.  

Idrettsrådet mener at punktene i forslaget fra HBK er ivaretatt i dagens 

arbeidsprogram, men tar forslaget til etterretning i videre arbeid og 

revidering.  

Styret foreslår derfor at forslaget fra HBK ikke godkjennes. 
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3.3 Forslag fra Hønefoss Ballklubb om samhandling og møtestruktur for 

idrettsrådet  

 

Se vedlegg 6 

 

Idrettsrådet har siden 2012 hatt en samarbeidsavtale med Ringerike 

kommune, og ny versjon av avtalen er under politisk behandling nå.  

Idrettsrådet har møter med kommunen ved behov, både alene og sammen 

med idrettslagene når de ønsker det.  

Samarbeidet med kommune og idrettslag fungerer meget bra, og idrettsrådet 

mener det derfor ikke er behov for å endre handlingsplanen. 

Idrettsrådet har ved flere anledninger samlet flere idrettslag til felles møter 

når det har vært hensiktsmessig i forhold til tema. Det har bla vært alle 

klubber med behov for lokaler innen kampsport, skiklubber som har behov for 

tidlig snø ved hjelp av snø - produksjonsanlegg og skytterklubber med behov 

for skytebaner.  

Med 54 forskjellige idrettslag i Ringerike mener Idrettsrådet at det ikke er 

hensiktsmessig å samle alle lagene 4 ganger i året. På årsmøte de siste fem 

årene har det vært mellom 15 og 23 stemmeberettigede tilstede. 

I forhold til kommunen er det ikke lagt opp til rådsmøter i samarbeidsavtalen, 

dermed kan ikke Idrettsrådet forplikte kommune til rådsmøter i denne 

omgang.  

Styret foreslår derfor at forslaget fra HBK ikke godkjennes.  

 

 

3.4 Forslag fra Hønefoss Ballklubb til årshjul for idrettsrådet 

Se vedlegg 67 

Idrettsrådet årshjul utarbeides på første styremøte etter årsmøtet hvert år. 

Årshjulet inneholder alle styremøter og viktige datoer for ulike oppgaver som 

ivaretas og videre formidles av idrettsrådet.  

Det er avgjørende for idrettsrådet å planlegge, da de fleste medlemmene har 

vanlige jobber i tillegg. På bakgrunn av dette ser idrettsrådet det som lite 

gjennomførbart å endre møtestruktur og hyppighet. Idrettsrådet har vært 

fleksibel med å delta på møter mellom idrettslag og kommunen ved behov. 

Styret foreslår derfor at årshjulet opprettholdes som i dag, og at forslag fra 

HBK ikke godkjennes.  
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 4. Behandle budsjett 

  Se vedlegg 8 

Styret foreslår at det fremlagte budsjettet godkjennes 

 

5   Valg 

Se vedlegg 9  Innstilling fra valgkomiteen 

Se vedlegg 10 Styrets innstilling til ny valgkomite 

 

 

 

 

 


