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REFERAT FRA STYREMØTE RIR MANDAG 23 MAI 06 
 

1. Innkalling og sakliste. Innmelding av saker til eventuelt.  
 Forfall Linnea og Turid. Øvrige på plass, møtet satt kl 1830. 
 

2. Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike Kommune 2004-13 
Vi har mottatt denne til uttalelse. Utkast til planen ble utlevert til alle. Arlid påpekte at det ikke 
trengte å være han som gjennomgikk ordningen med støtte til idretten sammen med ledelsen i 
kommunen. En slik evaluering er ønsket i inneværende år. Bjørn stiller som RIRs representant i 
møte med Ringerike Kommune i denne saken. Tidspunkt avtales med Jan Berg. 
 
Det ble også diskutert rundt rammer og historikk i forbindelse med støtteordningen for 
hallidretter, og hvordan enkelte idretter som bowling ikke kommer inn under ordningen.  
 
Idretten på Ringerike har store inntekter fra automater. Det er viktig å synliggjøre i presse og 
politiske forum at dette er inntekter som vil bli sterkt savne dersom de forsvinner. RIR ønsker å 
kartlegge dette i vårt område, og ber om informasjon fra klubbene om automatinntekter og 
bruken av disse, for bedre å ivareta idrettens interesser i den aktuelle debatten som pågår.  
 
RIR bør starte debatten om støtteordninger og vilkår for idretten tidlig som mulig, da 
budsjettbehandlingen starter tidlig etter sommeren. Møte med politiske aktører bør kunne 
gjennomføres etter at vi har gjennomarbeidet dette materialet, og det vil i praksis si etter juni. 
 
Vi følger opp denne saken frem til og etter neste møte. 
 

 

3. Spillemidler  
• Buskerud Fylkeskommune og Idrettskretsen behandler i disse dager dette, og vi 

forventer at innstillinger er rett rundt hjørnet. 
 

  

4. Eventuelt 
• Neste møte 20 juni med sommeravslutning etter møtet 
• Bjørn minnet om listen over saker RIR skal jobbe med i 2006, og det fremkom 

synspunkt om at vi må foreta en prioritering og sette fart i de viktigste sakene. 
• 1 og 2 september er det fellesmøte for Idrettsråd i Bø i Telemark for fylkene 

Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust og Vestagder. 
 
 
Saker til RIR bes mottatt innen 14 dager før møtedato. Møtene kan flyttes rundt på anlegg. 
 
 
Aktuelle dokumenter ifm dette møtet: 
SE www.ringerike.kommune.no for utkast til kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ringerike Idrettsråd 


