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STYREMØTE   24. APRIL 2007             

                  

Tilstede: Cato, Egil, Martin, Linnea, Arild og Bjørn           

Forfall:   Turid               

                  

                  

  Ref. fra sist godkjent, men Egil var uteglemt som tilstedeværende       

Sak 6/07   Info fra Arild om Idrettstinget i mai           

Sak 7/07 Ring. Kom har startet et prosjekt som skal favne over alle frivillige 

organisasjoner i kommunen.  

    

      

  
Turid, Bjørn og Arild var tilstede i ett møte. Arild er utpekt som 

medlem i 
    

  
styringsgruppen. Alle idrettslagene vil bli invitert til et felles møte 

før sommeren. 
    

   Arild mailer referater fra disse møtene til de andre i styret.       

Sak  8/07 
Leder er også med i en annen setting i kommunen som skal munne 

ut i en kulturpolitisk handlingsplan 
    

Sak  9/07 Det er kommet en ny idrettsklubb. Ringerike Rullestoldansere.       

  Bjørn sender brev for å få rede på mailadresse etc.         

Sak 10/07 
Ringerike har ikke lenger noe tilbud til damer og damer junior i 

fotball. Dette 
    

  finner vi svært bekymringsfullt. Idrettsrådet vil ta et initiativ til et møte mellom de   

  aktuelle klubbene som har jentefotball. Cato følger opp saken       

Sak 11/07 Protokollen fra Årsmøtet er klar og legges ut på hjemmesiden       

Sak 12/07 RIR har fulgt med i det som skjer eller ikke skjer vedr. utbygging av Ringkollstua.   

  
Vi er bekymret for at dette kan føre til at området blir mindre 

attraktivt 
    

  
Det er her de minste barna får sitt første møte med idrettsklubbene som har 

skiaktiviteter, 
  

  det være seg langrenn, hopp, alpint eller snowboard.         

  
Tilgjengeligheten hit kjenner vi så barna må kjøres, foreldre må vente og da er det 

greit å ha et sted  

  å kunne gå inn.             

  
Arild tar dette med til BIK og prøver å øve press derfra. Vi kan ikke sitte å se på at 

en eller flere 

  
politikere som ikke har noe forhold til Ringkollen skal stoppe 

utviklingen her.  
    

  Neste møte 8. mai flyttes til 9. mai           

  Møtet 22. mai utgår             

  Turid sender ref. fra sist møte til Martin på nytt!         

  Referent: Bjørn 
      

 

  


