
 
14 Sept 2005 

       

REFERAT FRA STYREMØTE RIR ONSDAG 14 SEPT 05  
 

1. Innkalling og sakliste. Innmelding av saker til eventuelt.  
  Møtet satt nøyaktig 1830. Forfall fra Maren, øvrige møtt! 
 

2. Referat fra forrige møte og status / referatprosedyrer 
• Gjennomgått og rettet løpende gjennom møtet. Ketil hadde med referat fra forrige møte.  
• En kjapp status på saker fra forrige møte ble gjennomgått. 
• Angående  
• Samarbeidsavtale stadion fulgt opp av leder. Friidrettsbane i Schjongslunden og 

Motorsportsenter Eggemoen også håndtert og gitt prioritet etter samtale mellom leder og 
rådmann. 
 

3. Arenaleie 
• For våren 05 er info sendt pr e-post. Frist var 1 september, og søknadene er kommet 

inn. Fordeling ventes ferdig i løpet av uke 38. 
• Info om høsten legges på nettet denne uken.  
• For høsten 05 er fristen 1 november. Bjørn lager skjema som vi legger på nettet. 

 
4. Aktivitetsmidler 

• Baseres på idrettsregistreringen (medlems- og aktivitets-tall) og følger samme prosedyre 
som i fjor. 

• Vi har fått tildelt kr 685.954 for inneværende år. 
• Søknadsfrist 1 november oss i hende. 
• Bjørn går inn og ser over tallmaterialet, og ser at grunnlaget er OK. 
 

5. Spillemidler 
• Midler til kjøp av utstyr og hadde frist på våren. Ny frist for søknader ifm anlegg 15 

oktober til Ringerike Kommune.  
  

6. RIR på nett 
   Arbeidet fortsetter, og alle dokumenter skal være oppdatert på nett innen 25 september. 
    

7. Eventuelt 
• Hva kan RIR gjøre for å fremme motorsportanlegget på Eggemoen i konkurranse med 

Rudskogen / Vålerbanen etc? 
• Ny klubb: Sokna Sportsskytterklubb, Pb 3091, 3501 Hønefoss. Leder Knut Erik Oslund, 

Nymostubben 4, 3516 Hønefoss privat tlf 32131589, thenrik3@online.no 
• Innspill om ivaretagelse av 14-årig fotballspiller som ikke får spille kamper ble diskutert. 
• Neste møte avtales med Jan Erik Berg fra Ringerike Kommune (se tid nedenfor). Videre 

møter ønskes ute på idrettsanlegg i kommunen. 
 
 

8. Neste møte og aktuelt 
• Oppdatert Møteplan for resten av året: 

i. Mandag 10 oktober kl 1830 (alternativt onsdag 12 samme tid) 
ii. Mandag 24 oktober kl 1830 
iii. Mandag 21 november kl 1830 
iv. Mandag 09 januar kl 1830 

 
Saker til RIR bes mottatt innen 14 dager før møtedato. Møtene kan flyttes rundt på anlegg i kommunen. 
 
Aktuelle dokumenter ifm dette møtet: 
Ingen (for generell info se www.idrett.no) 
 
Med vennlig hilsen 
Ringerike Idrettsråd 


