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 www.ringir.net      
 post@ringir.net 

 
 

Protokoll fra styremøte 
 

 
Møtenummer: 4/2017 
Dato:   04.04.2017    
Kl:   18:00    
Sted:   Schjongshallen 
Tilstede: Trude Ødegaard, Kristin Oleson, Ole Ragnar Dihle, Morten Bentzen, 

Kjell Steinbakken, Kristian Kammerud, Bjørn Marseth 
Forfall: Marit Kjemperud, 
Ikke møtt:  Margrete Brodtkorb 
 
Sakliste  
 

Vedtakssaker:  
11/17  Protokoll fra møte 3/2017  
  Vedtak: Godkjent.  

 
 Diskusjonssaker: 
 

21/17  Prokura / Signaturrett 
Vedtak: Leder og nestleder får signaturrett. Bjørn sender dette til 
Brønnøysund, deretter kontaktes banken. 

 
22/17  Revidering av kommunedelplan 

Vedtak: Gammel versjon oversendes fra Kommunen (V/Kari). Bjørn går 
gjennom denne og kommenterer/retter - sammen med Kari. 

 
03/17 forts. NIF. Enklere styrehverdag 
  Vedtak: Utsettes. 

 
07/17  Arbeidsprogram for 2017 

Vedtak: Arbeide for at både organisert og uorganisert idrett skal få 
bedre vilkår i Ringerike Kommune står under «Langsiktig».  
Vedtak: Dette tas tak i nå. 

 
 21/17  BUA 

Vedtak: Bjørn kontakter Ringerike Kommune og informerer de om hva 
BUA er og hva de har og oppfordre Hjelpemiddelsentralen til å  bli  
innlemmet i dette.    
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Referatsaker: 

 
 17/17   Ny reguleringsplan for Schjongslunden 

Denne er ikke prioritert siden det er flere prosjekt på gang i området 
bl.a broer over elva. Utarbeidelse av områdeplan for Hønefoss i gang. 
Denne har stram framdrift.  

 
18/17  Brakkerigg for Ullerål skole  

Brakkerigg for Ullerål vil ligge ut over sandhåndballbanene ved 
Ringerikshallen. Arbeider med dette tar til denne våren. De vil ikke 
være tilgjengelig før i 2022 da den også blir brukt under ombyggingen 
av Hov ungdomsskole. Hvis Ringerikshallen blir solgt, vil det ikke være 
ønskelig å flytte banene tilbake. 

 
19/17  Flytting av Sandhåndballbaner 

Bjørn har vært i møte med kommunen, HSK og Heradsbygda 
Håndballklubb om saken. Det må ses nærmere på plassering da HBK 
også har ønske om å spille fotball i samme området. HSK overleverte 
plan der både fotball- og håndballbaner var skissert. 
Idrettsrådet følger opp Ringerike Kommune på fortgang i arbeidet 
med nye garderobeanlegg i forbindelse med nye beachbaner og 
fotballslette i Schongslunden.  
  
 

 20/17  Idrettsrådskonferanse 
   19 og 20. mai – Tjøme.  

Idrettsrådet i Ringerike blir representert ved Bjørn. Andre som ønsker 
å delta, melder til Bjørn innen 7. april. 

 
21/17 Søknad om godkjenning av nytt idrettslag – Buttentjern 

Lerdueskytterlag 
 Vedtak: Søknaden er godkjent av Idrettsrådet.  

        
 
 Eventuelt: 
 21/17  Henvendelse fra HBK 

Mail mottatt om problematikk rundt for få baner. De oppfordrer til at 
RIR jobber for nye arealer.  
Vårt arbeidsprogram omfatter dette og det er allerede diskutert med 
idrettskonsulent. 

 
 22/17  Snøproduksjonsanlegg Ringkollen 

Det jobbes med anlegg, og prosessen er kommet et godt stykke på 
veg. Teknisk forhåndsgodkjenning må omsøkes via Ringerike 
Kommune. Når denne er godkjent, kan det søkes om spillemidler. 
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   Dette var siste møtet til Kristian som har vært ungdomsrepresentant. 
   Vi takker for god medvirkning i rådet og ønsker han lykke til videre. 
 

Vi minner også om Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 
30. april. Husk å fylle ut både medlemstall og aktivitetstall. 

Hvis dette ikke sendes vil LAM ikke bli utbetalt og klubben kan bli 
strøket fra NIF. 
 

  
Neste møte: 2. mai 

04.04.2017 – Ref. Ole Ragnar 


