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Protokoll fra styremøte  
  
  
Møtenummer: 6/2017  
Dato:    13.06.2017    Kl:   18:00     
Sted:     Schjongshallen  
Tilstede:  Trude Ødegaard, Kristin Oleson, Marit Kjemperud, Marcus Andre Nysveen,  

Bjørn Marseth  
Forfall:  Ole Ragnar Dihle, Morten Bentzen, Kjell Steinbakken, Margrete Brodtkorb, 
  
Vedtakssaker:   
 
30/17    Protokoll fra møte 5/2017     
Vedtak:  Godkjent 
 

33/17  Fotballhall i Heradsbygda 
HIL ønsker å bygge en hall for 7’er bane på sitt stadionområde. Vi fikk 
oversendt den presentasjonen som ble lagt fram i et møte i kommunen på 
fredag. Vi ser på prosjektet som realistisk og meget etterlengtet for alle 
klubbene i distriktet. 

Vedtak: RIR støtter prosjektet. Når søknaden fra HIL foreligger sendes dette 
medlemmene som melder tilbake sin innstilling.  Deretter sender vi vår 
anbefaling til kultursjefen.  

   

Diskusjonssaker:  
21/17 forts Brønnysund - Prokura / Signaturrett 
  Alle har signert og godkjenning er sendt 
 
03/17 forts. NIF. Enklere styrehverdag 
  Det skaffes en ruter til neste møte. 
   
32/17  Kommunedelplan – Arealdel 

Vi ønsker en mulighetsstudie av et 50-70 daa område fra Hov U.skole med 
Ringerikshallen mot Hovsmarka. Arealet er avsatt til idrett. Med tanke på 
forventet økning av innbyggere må det avsettes et større område som egner 
seg for fotball, baseball, rugby, cricket, orientering, rulleski og områder for 
bevegelseshemmede og beachhåndballbaner flyttes tilbake hit. Her bør det 
også bygges en fotballhall. Konkret innspill sendes kommunen innen 25.aug. 
Innspill fra klubbene om dette mottas! 
 

20/17 forts. Idrettsrådskonferanse 
  Vi ble ikke representert her. 
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21/17 forts. BUA 
  Det er ikke kommet svar på henvendelse pr. d.d. 
 
22/17forts. Revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.  

Kari G. innkaller klubber til møter. Fotballklubbene innkalles til et snarlig 
møte. Øvrige tas etter ferien.  
 

09/17 forts Snøproduksjon på Ringkollen 
Forhåndsgodkjenning av anlegget er sendt til kommunen. De har videresendt 
saken til Kulturdepartementet (KUD). RIR er positive til prosjektet og at så 
mange klubber samarbeider med Skiforeningen for å få dette gjennomført. 
 

34/17  LAM 
Sum til fordeling i år er kr. 1.767.149 som er en økning på kr. 121.836  
Søknadsfrist er satt til 10.sept. Søknadsskjema ligger vedlagt. 
 

35/17  Høring. Hensmoen grustak 
 Det ble ikke sendt noe fra oss om dette. 
 

Eventuelt 
 
36/17  Ny skole på Benterud  

Planene viser nå at det kun skal bygges en 5’er bane for fotball her. Vi har 
klaget til Kultursjefen på denne avgjørelsen da vi mener det må bygges en 
7’er bane som vinnerutkastet viste. Han har videresendt klagen til 
prosjektleder. 

 
37/17  Spillemidler 2016 
  Tildeling fra søknadene i 2017  
  Ordinære anlegg:  Hønefoss Arena   10.850.000 
  Nærmiljøanlegg: Kart: Gullerud-Eriksrud øst          66.000 
                     vest          47.000 
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