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Protokoll styremøte 04/20 

 

 
Møtenummer: 04/20 
Dato:   16.06.26020    
Kl:   18:00 – 19:30.  
Sted:   Schjongshallen      
Tilstede:   Trude Ødegaard, Magnus Langstrand, Tomas Johansen, Bjørn Marseth, 
Ungdomsrådet: Ikke møtt 
Forfall:  Katrine G. Skistad, Marit Tønnessen, Kristin Oleson, Kjell Steinbakken, 
 
Sakliste 
   
Vedtakssaker:  
12/20   Protokoll fra møte nr. 3/20 ble gjennomgått.  

Vedtak: Godkjennes.  
 
19/20   Ringkollen Parken 

Alpinbakken er nå overtatt Haugsbygd IF Brett og Alpin.  
De har søkt kommunen om driftstøtte på 400.000. Styret har drøftet 
dette via e-post. Beløpet da dette ikke er midler som tas fra andre 
idrettslag. 
Vedtak: Styret sender henstilling til Formannskapet om å bedvilge 
midlene 

 
21/20   HBK  11-bane 

Bjørn og Magnus var i møte med kommunalsjef og idrettskonsulent om 
HBK’s ønske om å legge kunstgress på den gamle gressbanen nedenfor 
ishallen. Vi har godkjent prosjektet tidligere med en leieavtale på 20 år 
med et halvt års oppsigelse. Nå ønsker de 30 års avtale for å få 
spillemidler. Styret har diskutert dette i forkant av møtet via e-post. Vi 
mener det er uheldig at dette kommer nå som kommunen er i ferd 
8med å starte ny arealplanlegging av Schjongslunden. De fleste av 
mulighetsstudiene som ble laget i 2017 viste ingen bygging der banen 
ligger.  
Vedtak: Styret godkjente at kommunen kan inngå den nye avtalen 
med HBK.  

 
Diskusjonssaker:  
02/20    Arbeidsprogrammet 2020 

Bjørn tar opp med kommunalsjef om vi kan få 15-20 min for å 
presentere idrettsrådet i kommunestyret    
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Orienteringssaker: 
06/20    Lysløyper  

Idrettsrådet har inngått en rammeavtale over 5 år med Nettservice på 
utskifting av armaturer. Klubbene inngår egne avtaler med Nettservice. 
 Søknaden fra idrettsrådet til kommunen for støtte til armaturer er 
vedtatt. Kr. 375.000 vil bli overført til idrettsrådet. Klubbene må 
vedlegge faktura fra Nettservice sammen med en anmodning om å få 
utbetalt sin del. 

 
12/20 (2/19)  Samarbeidsavtalen 

Vedtatt i Formannskapsmøte 18.02. Vi har ikke mottatt denne til nå. 
Den ble muntlig purret i et møte med Hilde B.F. i uke 22 og 24  

 
17/20   LAM 

  Tildeling i 2020 er samme beløp som i 2019 
For å hjelpe klubbene i en økonomisk vanskelig periode har KUD/NIF 
bestemt at klubbene tildeles 80% av beløpet som ble tildelt i 2019 så 
fort det er mulig. Dette er utbetalt. 
De øvrige 20% skal idrettsrådet fordele etter samme prinsipp som 
tidligere år. 

     
18/20   NIF / Viken IK - Økonomisk kompensasjon 
   19 klubber søkte om kompensasjon for tapte inntekter pga Covid-19.. 

Vi har ingen oversikt over hva klubbene mottok i støtte men vi vet at 
kriteriene traff få klubber.  

 
20/20 Åpningstider i Hønefoss Arena 

Bjørn har vært i møte med Hønefoss Arena, kommunen, klatreklubben 
og turnforeningen vedr. åpningstider i sommer.  

  Hallen stenges kun i 3 uker i fellesferien. Åpningstidene i de ekstra 
ukene er meddelt de klubbene det gjelder.  

 
Eventuelt 
 
22/20  Arealplan for Schjongslunden 

Bjørn har vært i møte med prosjektleder vedr. oppstart av ny arealplan 
 
23/20  Krisepakke fra Sparebankstiftelsen, Ringerike 

Bjørn har vært i møte med Sparebankstiftelsen og kommunen om 
kompensasjon til frivilligheten om tapte inntekter pga Corona-19. 
Gaven fra Stiftelsen er på 1,6 mill. Søknadsskjema med søknadsfrist 
15/08 legges på kommunens eller sparebankstiftelsen nettside. 
Idrettsrådet vil legge en link til skjema på www.ringir.net og på vår 
facebook side. 
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25/20   Integreringsrådet 

Idrettsrådet er invitert til møte i integreringsrådet i neste uke. 
   Trude og Bjørn går  
 
26/20   Integrering / rasisme  

Har klubbene noen planer for integrering av personer med 
minoritetsbakgrunn inn i styrene? 
Har klubbene noen plan for tiltak hvis det oppdages rasisme av utøvere 
under trening eller kamp? 
Dette er en saker vi ønsker å komme tilbake på under Rådsmøte til 
høsten. 

 
 

 

GOD SOMMER! 
 

 
Ref.  Bjørn 
 
 


