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Styremøte 02/21
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Til stede:

02/21
13.04.2021
19:00 – 21:00
Teams
Trude Ødegaard, Tomas Johansen, Marit Tønnessen, Cecilie P. Øyen,
Magnus Krydsby, Kristin Oleson, Henrik Lund Pedersen, Bjørn Marseth

Ved en feiltakelse ble innkallingen til møte gitt nr. 01/21
Sakliste
03/21 Office 365
Vi har vært i kontakt med Viken IK flere ganger vedrørende anskaffelsen av Office 365. De
arbeider fortsatt med saken.
04/21 Utvikling av Schjongslunden
Leder har vært i møte om bygging av nye haller i Schjongslunden. Initiativet kommer fra
Ringerike Ishockeyklubb. Referat fra møtet er sendt styret og de klubbne som har tilhold på
Stadion. Klubbene er enige om helheten og de ser viktigheten av å arbeide mot samme mål.
Bjørn purrer på reguleringsplanen. Uten den kommer ingen videre i planleggingen.
05/21 Tequball
Vi har fått en henvendelse fra Teqball Norge. Vi har sendt saken videre til Kari Gustavson som
har distribuert den i kommunen.
06/21 Haugsbygd Arena
Formannskapet vedtok bygging i møte i februar men kommunestyret klarte å få saken til ny
behandling sa FrP mente at klubben burde stå som eier.
07/21 Idrettsrådsundersøkelse Bærekraftig utvikling
Idretten og frivillig sektor spiller en viktig rolle for bærekraften i det norske samfunnet. I den
forbindelsen skal Viken idrettskrets utvikle en modell og en strategi for bærekraftig utvikling
innenfor idretten i Viken. Målet er at den skal hjelpe idretten til å kunne ta del i arbeidet med
bærekraft-målene.
Vi ser at bærekraft-målene legges til grunn for fylkets og mange av kommunenes strategi- og
planarbeid. Den 6. februar vil Viken idrettskrets’ arbeid med FNs bærekraft-mål være tema på
et styreseminar. VIK vil derfor være takknemlige å høre hvordan idrettsrådene tenker rundt
temaet.
Denne er besvart av idrettsrådet men vi har ikke kopi av svarene. Viken IK vil komme tilbake
på dette etter hvert.
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08/21 HSK Kunstgressbane på Tolpinrud
Idrettsrådet har mottatt info fra HSK om bygging av ny kunstgressbane.
09/21 Kommunens frivillighetsstrategi
Denne saken har Idrettsrådet sendt til klubbene i dag. Frist for tilbakemelding til kommunen
er 25.mai. Styret gikk gjennom strategien og vi vil komme med en generell uttalelse. Det er
høyt ambisjonsnivå her. Vi vil fokusere på kommunens hjemmeside som er meget dårlig når
det gjelder idrett. Den har en ikke oppdatert liste over idrettslagene. Det finnes ingen liste
over kommunens idrettsanlegg. Samarbeidsavtalen idrettsrådet og kommunen har må gjøres
bedre kjent innad i kommunen.
10/21 Arbeidsprogrammet 2021
Programmet ligger på http://ringir.net/arbeidsprogram/
- Vi ønsker et møte med utvalg for kultur og idrett/formannskapet for å legge frem
idrettens kår, prioriteringer og reguleringsplan i Schjongslunden.
- Vi gir innspill på at det jobbes aktivt videre med Hovsmarka. Det bør utarbeides en
fremdriftsplan der området i løpet av de neste to-tre år, som et minimum klargjøres for
oppføring av idrettsanlegg (trefelling, fyllmasser, planering, adkomstveier og evt. annen
infrastruktur). Kommunen må klargjøre for nye idrettsanlegg hvis tilflyttingen blir som
forventet.
- Det settes opp en ny prioritert liste over anlegg. Denne bør også inneholde anlegg som
ikke finnes i kommunen.
- Vi innhenter opplysninger fra de klubbene som har trener barn og ungdom og som leier i
ikke kommunale lokaler for å prøve å få til en kompensasjon også for disse.
- Vi gjør et nytt forsøk på et Rådsmøte og håper å kunne gjennomføre dette 21.
september. Vi ber klubbene merke seg datoen.
11/21 Pandefri (Bring Back Better)
Idrettsrådet har tatt på seg å koordinere dette. Vi har mottatt forslag fra klubber. Vi har laget
en arbeidsgruppe, bestående av Magnus, Trude og Tomas som vil arbeide med saken til
neste møte.
Viken IK har endret navnet på tiltaket til Pandefri
12/21 Årshjul
Forslaget er vedtatt og legges ut på www.ringir.net . Det er flere datoer her som kan være av
interesse for klubbene.
13/21 Økonomi
Saken utsettes til et senere møte.
14/21 Navnendring
Hønefoss Mikroflyklubb heter nå Hønefoss Sportsflyklubb
Hønefoss Studentenes idrettslag heter nå Samfundet i Ringerike
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15/21 Prioritering av spillemidler (sak 04/20)
Idrettsrådet gjorde en henvendelse til kommunen om endring av prioriteringen an
spillemidlene i januar 2020. I et senere møte ble det bestemt av kommunen skulle lages et
forslag om at kommunen skulle forskuttere spillemidlene til klubbene. Dette ble satt på vent i
fjor av spesielle årsaker. Saken er purret av Bjørn som følger opp.
Eventuelt
Kommunedelplan for idrett ble vedtatt i kommunestyret 8. april. Plan med innspill finner
dere på
https://innsyn.ringerike.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journal
postid=2013018804&
Neste møte 18. mai kl. 18:00

Hønefoss 14. april 2021

Ref. Bjørn

