
ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006  

PROTOKOLL FRA MØTE  

Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen  

   

& Innkalling: årsmøte har vært annonsert i Ringerikes blad tre ganger.       Innkalling godkjent.  

   

& Saksliste, godkjent.  

   

& Det ble valgt dirigent, dette ble Arild Karlengen.  

& Referent: Turid Oset.  

& Forretningsorden: Det ble henvist til innkallingen, som ble kopiert opp til alle som ønsket den.  

   

& Til å godkjenne protokoll ble disse to valgt:  

Kjersti Stræte og Nils Olsen.  

   

& Styret har bestått av:  

 Leder:                   Arild Karlengen  

 Nestleder:              Turid Oset  

 Sekretær:               Ketil Normann  

 Kasserer:               Bjørn Marseth  

 Styremedlem:           Martin Brodahl  

 Varamedlem:            Egil Iversen  

 Ungdomsrep:          Linnea Jensen som blir valgt inn av ungdomsrådet, og er ikke på valg her.  

   

   

   

& Møtevirksomhet i det foregående året:  

& Det er avholdt ti ordinære styremøter, og to hastemøter.  

& Samarbeidsmøter med Ringerike kommune.  

& Brukermøter for Ringerikshallen.  



& Møte med et politisk parti i forbindelse med idrettspolitikk.  

   

   

   

   

   

   

 & Fordeling av aktivitetsmidler:  

Det er 13 lag som ikke har registrert seg i Idrettsregistreringen i vår region, og dette bør rettes på.  

Det vil kun bli utbetalt kr 1000.- som er minimumsbeløpet for de lag som ikke er registrert 2007.  

58 lag er tilknyttet RIR.  

   

   

& Hovedsaker, se innkallingen.  

& Styrets beretning ble gjennomgått og godkjent.  

   

& Presisert av kasserer Bjørn Marseth:  

Det jobbes med den uorganiserte idretten.  

Bjørn ønsker å opplyse om at det er viktig å jobbe for den uorganiserte ungdommen, via aktivitet og det 
utbetales 40 % på aktivitetsmidlene. Dette er penger å ta med seg.  

& Det er viktig at Idrettslagene benytter idrettsrådet til å fremme saker som skal til kommunal behandling. 
Idrettsrådet har et godt samarbeid med Ringerike kommune.  

   

   

& Regnskapet:  

Regnskapet ble utlevert til alle de fremmøtte.  

Bjørn kommenterte regnskapet.  

Idrettsrådet har brukt ca 8000.-kroner til oppussing av kontoret. Det fungerer nå som et kontor til jobbing 
og møtevirksomhet.  

   

& Regnskap godkjent.  

   



   

& Bingomidler er for første gang utbetalt fra fylket. Det er til nå utbetalt kr 22.884. Det er kun Ringerike 
basketklubb som har søkt, og fått innvilget et beløp på 10.000 kr.  

Pengene vil bli utbetalt til klubbene etter søknad, og vi kommer tilbake til dette når vi har fått satt oss 
bedre inn i reglene for utbetaling.  

   

   

   

   

   

   

& Ingen innkomne forslag mottatt av styret.  

   

   

& Innlegg fra Jan Berg, resultatenhetsleder i Ringerike kommune:  

   

& Jan Berg overtar talerstolen, med er også Kari Gustavsson leder i Ringerikshallen.  

& Kari har ansvar for Tyrihallen, og Hallingbyhallen og fordelingen av timene i hallene.  

& Harry Strand har gjort en kjempejobb for å få satt system i fordelingen i Tyrihallen.  

   

& Jan Berg ønsker å presisere at han ikke har sagt at det ikke lenger finnes noe idrettstipend, dette må 
bero på misforståelser.  

   

& Jan går igjennom skjemaene for støtte fra Ringerike kommune:  

1-Kulturmidler med frist 01.04.07.  

2-Brøyting av skiløyper for klubber som har ansvar for dette.  

3- refusjonsordningen, 650.000 til hallbrukerne for dekking av deler av utgiftene til bruk i hall.  

Gis til barn inntil fylte 19 år, frist 15 mai 07.  Disse tre skjemaene legges ut for de som ønsker å ta de med 
seg tilbake til klubbene.  

& Det er Kari som nå tar seg av fordelingen for første gang. Hun skal også fordele gymsaler og haller, 
søknadsfrist 01.06.07  

   

   



   

& Ringerike kommune har inngått i et prosjekt der man ser på frivilligheten.(Egne referat vil bli lagt ut på 
nett)  

& Idrettsrådet skal plukke ut tre klubber. Prosjektet er forankret fra ledelsen, via ansatte og til de frivillige 
.i Ringerike kommune.  

   

& Innflytterdagen, 1 sept Lag og foreninger inviteres til å  presantere sin virksomhet ved å leie et bord til 
ca 200-300 kr. Poenget er å trekke til seg nye medlemmer.  

Dette kan det være lurt å kaste seg på, i følge Jan.  

Det skal foregå på torvet. Det forventes en variert presentasjon, alt fra sjakk, frimerker, idrettslige 
aktiviteter osv  

   

   

   

   

& Det er mye gledelig i Idretten i Ringerike. Heradsbygda forbereder bygging av baner, Haugsbygd har fått 
ja og er godt i gang.  

& Vi har også mange gode idrettsutøvere, det kan nevnes Anders Jacobsen som har gjort det særdeles 
godt i denne sesongen. Dette hjelper godt på for å få nye barn til Ringerike hoppteam.  

   

& Jeger og fiskerforeningen ønsker å takke Jan Berg for all hjelp med spillemidler, han er unik!!!  Skjemaer 
osv er ikke alltid riktig utfylt osv, men Jan ordner opp.  

   

& Frist for spillemidler er 15 okt hvert år.  

   

& VALG:  

Valg av nye styrerepresentanter:  

Leder i valgkomiteen Oddvar Korsgaarden har fått lite henvendelser på annonsen som har stått i 
Ringerikes Blad to ganger.  

Tre stk på valg: Arild, Bjørn og Turid.  

Alle tre har sagt seg villig til å fortsette, Arild i en ny periode. Bjørn og Turid ett år til.  

Ketil Normann har valgt å trekke seg av personlige grunner.  

   

& Resultat fra valget:  

Arild sitter i en hel periode, altså to år til.  



Turid sitter et år til.  

Bjørn sitter et år til.  

   

Nytt styremedlem ble valgt:  

Cato Olsen fra sportsklubben ble valgt inn for to år.  

Egil Iversen ble innvalgt som 1. varamedlem i et år. Han representerer Ringerike helsesportslag.  

   

& Ny måte å finne valgkomitee:  

Oddvar foreslår en ny ordning for å opprette en valgkomitee. Tidligere tradisjon har vært at de som går ut 
av styret, overtar oppgavene i valgkomiteen. Oddvar og Arne ønsker å avslutte dette arbeidet nå. De har 

begge vært med i mange år. Oddvar ønsker at noen av lagene kan ta på seg oppgaven.  

   

   

   

   

& Forslag:  

Bjørn foreslår at noen fra de største klubbene melder seg. Og argumenterer med at Idrettsrådet blir enda 
viktigere inn i fremtiden. Det kan være taktisk å ha sin klubb inn i dette styret. Allerede i løpet av få år vil 
det bli  store endringer i oppbygningen av Idrettsrådene, og dette vil føre til flere interessante oppgaver.  

Ingen melder seg!  

Arild foreslår at Ådalen og Soknedalen overtar som valgkomitee for dette året. Arild tar kontakt med disse 
klubbene og avtaler hvem som blir med i valgkomiteen. Oddvar avslutter da sitt arbeid.  

   

& Arild ønsker et innlegg før avslutning:  

Arild vil si noe om fremtiden.  

Vi har noen visjoner vi i styret.  

Arild mener at Friidrettsbanen bør påbegynnes i sommer!!  

Det skjer mye rundt oss, fylket skal bygge ut videregående skole, og det bør bygges flerbrukshall i den 
forbindelse.  

Arild håper at det blir sagt ja til Oddvar Røisi som har tatt initiativ til stort prosjekt, inkludert svømmehall.  

   

& ILA, idrettslag inn i skolen, Arild har hatt møte med Anne Lise Rian som er kommunalsjef i Ringerike 
kommune, rettet mot skole/barnehage.  

Det er satt av en stilling i fylket som skal jobbe direkte rettet mot dette.  

Det forventes mye ut av dette samarbeidet etter hvert som man kommer i gang.  



   

& Automater: Arild er ikke tilhenger av automater, men det blir mye penger borte.  

Hvordan skal dette gjøres??? Er det Idrettslagene som må ta kostnadene? Idretten bør stå samlet å gjøre 
noe sammen.  

Tema er tatt opp i de forumene der dette er mulig, og kretsen jobber med dette også.  

   

&  Ishockeyklubben ved Nerby ønsker et innlegg: han mener at idrettsrådet, kretsen osv er sent ute. 
"Botemidlet" er for sent ute.  

Det tar ofte lang tid i de politiske kretsene, og det er mye penger. Halve budsjettet til flere klubber her i 
området. Lagene kommer til å "sulte i hjel på beite." Skal alle utgiftene overføres til de foresatte?  

   

   

Arild mener at kommunen også bør komme på banen! Det vises til Ringsaker kommune. Dette vil naturlig 
nok være en diskusjon innad i de fleste klubber fremover, og man håper at staten ser sitt ansvar ganske 

snart!  

   

   

   

& Oppgaver for styret fremover:  

   

& Idrettsplanen bør føres videre.  

Viktig at barn/ungdom trener gratis. Det mangler mye på dette i vår kommune, også i andre kommuner.  

   

& RIR vil være enda mer aktiv opp mot Ringerike kommune. Dette for å sikre forutsigbare rammer for 
fremtiden, samt sikre godt samarbeid i alle saker som angår idretten i Ringerike.  

   

& RIR ser det som en utfordring å få flere ungdommer inn i styrer/utvalg i klubbene. Det vises til 
viktigheten med medansvar og selvbestemmelse.  

   

& RIR vil fortsette på sitt arbeid fra forrige periode, samt sikre det "daglige arbeidet" som ligger til 
Idrettsrådene.  

   

&  RIR vil jobbe mye med å bli "gode på nett". Vi henstiller alle klubbene til å oppgi en e-mailadresse slik 
at våre henvendelser ut til lagene kan gå fort, og ikke minst være tidsbesparende for de som utfører 

oppgavene med utsendelser. Vi satser på at vi i løpet av våren vil kunne legge ut referat fra styremøter og 
andre aktiviteter på nettet. Minner om adressen:  

   



www.ringir.net  

   

Referent: Turid Oset nestleder.  

   

   

Underskrevet av:  

Hønefoss 12.04.07                             Haugsbygd 14.04.07  

Kjersti Strate                                  Nils J. Olsen  

 


