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Referat styremøte 03/21
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Til stede:
Meldt forfall:
Ikke møtt:

03/21
18.05.2021
18:00 – 20:00
Teams
Trude Ødegaard, Tomas Johansen, Marit Tønnessen, Cecilie P. Øyen,
Magnus Krydsby, Bjørn Marseth
Kristin Oleson
Henrik Lund Pedersen

Sakliste
03/21 Office 365
NIF Digital har både slitt med strukturen på hvordan brukerne skal settes opp, og deretter
har det vært problemer med å få ut informasjon om at brukere er opprettet og hvordan det
skal tas i bruk.
Viken idrettskrets har bestilt kurs for idrettsrådene for oppsett og bruk av systemet. Vi
sender ut det så snart vi får landet dato.
06/21 Haugsbygd Arena
Kommunestyret vedtok i møte i mai at kommunen skal være byggherre, med mål om
ferdigstillelse i skoleåret 2022-2023

09/21 Kommunens frivillighetsstrategi
Idrettsrådets forslag til høringen er sendt klubbene. Det er ikke kommet noen innspill.
10/21 Arbeidsprogrammet 2021
- I forrige møte ønsket vi et møte med utvalg for kultur og idrett/formannskapet for å
legge frem idrettens kår, prioriteringer og reguleringsplan i Schjongslunden.
Nå blir det befaring med befaring med Formannskapet i Schjongslunden i morgen. I
etterkant prøver vi å få møte utvalget for idrett og kultur.
- Vi diskuterte ny prioritert liste over anlegg. Saken fortsetter i neste møte.
- Vi innhenter opplysninger fra de klubbene som trener barn og ungdom og som leier i ikke
kommunale lokaler for å prøve å få til en kompensasjon også for disse.
11/21 Pandefri (Bring Back Better)
For å markedsføre Pandefri sender vi mail til alle klubbene med info om opplegget denne
uka. Vi må ha tilbakemelding på hvordan klubbene vil bidra og kontaktperson i klubben.
13/21 Økonomi
I Årsmøte ble det vedtatt at styret skulle komme opp med en plan for hvordan man kan
disponere oppsparte midler. Saken ble diskutert men ikke konkludert. Styremedlemmene
kommer med innspill til neste møte.
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15/21 Prioritering av spillemidler (sak 04/20)
Idrettskonsulentene har nå laget en sak om at kommunen skal forskuttere spillemidler til
klubber som ferdigstiller anlegg. Denne videresendes i løpet av neste uke. Hun avventer noe
fra økonomi.
16/21 Skatepark
Ring Blad har hatt oppslag om ungdom som ønske Skatepark i Hønefoss. Senterpartiet støttet
saken dette i eget leserbrev. Idrettsrådet oversendte vår Mulighetsstudie for Hovsmarka der
Skatepark / Pumptrack bane er tegnet inn.
I kommunestyret i mai ble følgende vedtatt:
1. Kommunestyret vedtar at Ringerike kommune starter opp arbeidet med å etablere
aktivitetsparken "fosseparken" i Hønefoss sentrum. Kommunestyret ønsker rask fremdrift og
realisering av prosjektet. Kommunestyret ønsker en ny sak om finansiering senest i august
2021
2. Kommunestyret vedtar at den nye aktivitetsparken «Fosseparken» skal legges på «Livbanen»
og vestre del av Søndre park på gnr/bnr 318/59 og 318/40.
3. Ringerike kommune starter opp arbeid med å se på alternative lokasjoner for å bygge et
anlegg for fremtiden. Et nytt skateanlegg/pumptrack må bygges for fremtiden, oppfylle krav
om plass, størrelse. Aktivitet og lokasjon må ses i sammenheng . Ringerike kommune må

aktivt gå i dialog med brukerne av en pumptrack (skateboard, bmx, blades, sparkesykkel).
Kommunen går i dialog med klubber og organisasjoner for å få til et bredt samarbeid. På
utvikling og økonomiske bidrag. Fosseparken må være av 100% miljøvennlige materialer
17/21 Frisbeegolfbane
Det er lite interesse for en slik bane i Frisbeeklubben nå. Det må komme frisbeegolfere som
er dedikert dette før dette. Da kan de involvere seg i en slik bane og de kan oppretter egen
klubb eller gå inn i dagens klubb.
Eventuelt
Neste møte tirsdag 14. juni kl. 18:00

Hønefoss 18. mai 2021

Ref. Bjørn
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