
Alle styrereferater 2007 Ringerike Idrettsråd 
01/2007 

REFERAT ORDINÆRT 

MØTE  

DATO 26.03.07  TILSTEDE  

Cato, Bjørn, Arild, 

Linnea, Turid  

FORFALL:  

Martin  

Sak 1:Det er kommet innkalling fra Rådmann ang "det frivillige arbeidet i kommunen." Møtedato er satt 

til 27.03.2007 i Rådhuset kl. 18:00-20:00.  

Sak 2: Presentasjon av Cato, som er ny inn i styret.  

Cato: 95247264 mobil.  

Liten presentasjon av hva Idrettsrådet driver med, og hvem vi er.  

Sak 3:Protokoll fra Årsmøte.  

 Vi gjennomgikk ref fra møte og laget en protokoll. Denne sendes ut i løpet av uka for å få underskrifter 

fra de som ble valgt til å skrive under protokollen. Legges også ut på nett.  

Sak 4: Møtevirksomhet for våren 07.  

Vi satser på møter ca en gang i mnd, og eventuelt får med oss noen arbeidsoppgaver hjem mellom hvert 

møte.  

Møtene blir i Schongshallen kl 18:30 hver gang, så lenge ikke annet er bestemt.  

Datoene blir som følger:  24.04, 08.05, 22.05, 05.06,og 19.06 med avslutning.  

Sak 5: Utdeling av arbeidsoppgaver  

Linnea tar ansvar for videre arbeid for å motivere lagene til å velge en ungdomsrepresentant inn i sine 

styrer  

Egil kommer med forslag til videre arbeid opp mot handicapidretten.  

Bjørn og Turid deler jobben som sekretær seg i mellom etter behov  

Sak 6: Arild ref fra møter: Det har vært sykdom slik at møter er blitt avlyst.  

Sak 7:Div innkommen post. Ikke noe spesielt å referere.  

.  

Eventuelt: Pengene som har kommet inn i forbindelse med ILA i skolen. Disse må vi lage retningslinjer 

i forhold til søknad og tildeling. Arild sender intensjonene til oss via mail. Disse gjennomgåes og 

forslag fremmes  

Ringerike hoppteam får Idrettsrådet sin påskjønning på kr  10.000 i år. Det blir utdeling i årsmøte til 

Ringerike Hoppteam.   

Jostein kom for å informere om ståa hjemmsiden. Han lager en oppskrift som sendes til Bjørn og Turid. 

Vi ble også enige om noen endringer på utseende på siden vår  

 

  


