FORSLAG TIL ÅRSMØTE I RINGERIKE IDRETTSRÅD 2020

SAMHANDLING OG MØTESTRUKTUR RINGERIKE IDRETTSRÅD

Innledning
Hønefoss Ballklubb har alltid på en eller annen måte vært engasjert inn i Ringerike idrettsråd, gjerne
gjennom valgt styremedlem. Utover dette, har det kanskje vært så som så? For oss er dette ikke en
villet tilnærming – vi ønsker et sterkt Idrettsråd hvor vi og alle andre klubber engasjerer oss aktivt
gjennom året, ikke bare ved oppmøte på årsmøtet. Det er forståelig at det er en utfordring å få dette
til – både for Idrettsrådet og klubbene. Alt vi gjør drives på dugnad og timene strekker ofte ikke til.
Allikevel tror HBK at det er tiltak som kan gjøres for å bedre kommunikasjon, men også deltagelse og
engasjement fra klubbene gjennom året. Det er helt nødvendig å få til en helhetlig og samlet
tilnærming overfor kommunen både når det gjelder anlegg her og nå, men også i forhold til plan for
kultur og idrett de nærmeste årene. Vi trenger engasjement på området fra politikere, vi trenger å få
til en møteplass med administrasjonen (med myndighet) og vi trenger å sikre en langsiktighet i
planleggingen.

Idrettsrådet har en posisjon i det kommunale systemet som er ikke er lovfestet på linje med Eldreråd
og rådet for funksjonshemmede, men det reguleres gjennom en samarbeidsavtale og innholdet i
denne er derfor av avgjørende viktighet. Både KS og NIF er tydelig på at en slik samarbeidsavtale er
viktig. Den forplikter partene og sikrer samhandling og samarbeid på dette viktige området. Vår
avtale bør alltid være gjenstand for videre utvikling og ikke minst bør den være kjent blant
medlemmene. Den bør legges frem på årsmøtet slik at vi kan komme med innspill og deretter bør
den legges ut på ringir.net.
En slik avtale beskriver roller, bør sikre høringsretten, behandlingsprosedyrer, medvirkning/faste
møtefora, informasjonsplikt, fullmaktsforhold, samarbeidsprosjekter, møteadgang til pol/adm
ledelse, øk støtte, evaluering og revidering.
For å sikre disse elementene i tillegg til et behov og ønsker om at alle klubber bør og må engasjere
seg mere i Idrettsrådets arbeid, ønsker HBK å foreslå følgende endring.
Ny møtestruktur
Det etableres rådsmøter hvert kvartal hvor alle klubber kalles inn (i 1. kvartal erstattes det av
årsmøte). Kommuneadministrasjonen ved kommunalsjef for området innkalles også til den delen av
møtet som omhandler samhandling med kommune og anlegg (denne forpliktelsen er et typisk punkt
som bør stå i en samarbeidsavtale). Innspill til saker etterspørres i alle klubber opp til 4 uker før
møtet - agenda og saker sendes ut 2 uker før møtet. Årshjul med saker bør være så oppdatert som
mulig slik at det er forutsigbart hvilke saker og tema som skal opp.
Styremøter avholdes 3 uker før rådsmøter og i etterkant for oppfølging og etterarbeid samt
kontinuerlige sakser. Innkalling til styremøter skal være tilgjengelig 1 uke før møtet – annonseres på
facebook og legges ut på ringir.net.

