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Protokoll fra styremøte  
   
Møtenummer: 9 / 2017  
Dato:    10.10.2017    Kl:   18:00     
Sted:     Schjongshallen  
Tilstede:  Trude Ødegaard, Kristin Oleson, Marit Kjemperud, Morten Bentzen,           

Kjell Steinbakken, Bjørn Marseth  
Forfall:  Ole Ragnar Dihle, Margrete Brodtkorb, Marcus Andre Nysveen  

      
Sakliste  

 

Vedtakssaker:  

46/17  Godkjenning av protokoll fra møte 8/2017 
   Vedtak: Godkjent 
 
 21/17  Brønnøysund - Prokura / Signaturrett 

   Ved en feil må alle styremedlemmene signere.  
   Vedtak: Kun Leder og Kasserer skal ha prokura /signaturrett 
 

Diskusjonssaker:  
22/17 forts. Revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.   
  Kari innkaller til oppstart. Vi går for malen fra Larvik 
  
34/17  LAM  
   Tildeling er gått gjennom og godkjent.  

Det ble drøftet noen endringer i kriteriene for Aktivitet. Kommer 
tilbake til dette i neste møte.  
 

47/17 Kurs i Økonomistyring 
 RIR har vært pådriver for at det settes opp kurs i Hønefoss 16.11. 

Påmelding går til BIK. 
 
48/17 Styremøte i BIK 

BIK vil holde styremøte i Hønefoss 3. og 4. nov. I den forbindelse vil 
Dialogkonferansen 2017 avholdes i AKA arena. Noen av de større 
klubbene inviteres og vi i RIR håper at flere vil delta her. Invitasjon 
kommer direkte fra BIK  

 
Referatsaker:  
08/17 forts. Søknad fra Ringkollen Alpinparken. Økonomisk støtte.  Vi kan ikke se 

at saken ble ikke tatt opp som forventet i Formannskapsmøtet i sept. 
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40/17  Invitasjon fra Drammen IR / BIK 

Bjørn deltok i seminaret «I samme båt 3». Dette går på samspillet 
mellom Drammen kommune og idrettsråd, BIK, de største 
idrettslagene, skolene og NAV Drammen for å skape Aktive 
lokalsamfunn noe som allerede er vellykket i noen bydeler, 
 

33/17 forts. Fotballhall i Heradsbygda    
HIL har nå sendt søknad om bygging til kommunen. Vi har mottatt 
kopi.  

 
Eventuelt 

 41/17  Tyristubben – Ny stadion 

Det er tvist mellom Tyristubben og Saltex, entreprenøren som har 

utført arbeidet med det nye anlegget. Det holdes tilbake midler da det 

er påpekt mangler og feil i utførelsen. Kommunen som grunneier er 

varslet. 

 42/17  Hjertestarterkurs  

Ådal IF kjører kurs for 20 medlemmer 6. november. 
Til etterfølgelse for andre klubber!? 

 
 09/17   Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 
   Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding på fremdriften her. 
  

 

 

Ref.      Bjørn 

 


