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STYREREFERAT 
  

Møte:                 01/2008  

Dag:               Torsdag 12.mars 

Kl.:     18:30 

Sted:                   Schjongshallen 

 

Tilstede: Cato Olsen, Thorfinn Karlsrud, Erik Vadtvedt, Linnea Reitan Jensen,  

Arild Karlengen, Bjørn Marseth 

      

Ikke til stede: Beathe C. Heieren og Karianne Berg   

 

Referenten beklager at innkallelsen ikke har nådd disse to representantene 

 

Info:   Det ble ikke skrevet referat fra de 2 siste styremøtene i 07/08. Disse gikk mest 

   på forberedelser til Årsmøtet, info og saker vi kommer tilbake til. 

 

Saker det jobbes videre med fra 07  

 

Sak 27/07  IL@skole   Nytt navn er heretter Aktiv 365. 

 

Sak  1/08  Konstituering av nytt styre utsettes til neste møte 

   

Sak  2/08 Fotballhallen i Schjongslunden: (Saken er ikke referert tidliger, men har 

stadig vært oppe i styremøtene.)  

  HBK har ikke lagt fram regnskap for 2005 og 2006 selv etter gjentatte 

   purringer. Idrettsrådet mener at HBK med dette bryter avtalen med Ringerik 

 kommune noe vi også påpekte overfor Jan Berg. Bjørn møtte Arne Palerud i 

HBK på Jan Bergs kontors kontor i desember om saken, men vi har fortsatt 

ikke mottatt noe regnskap.  

Vedtak:  Bjørn sender brev sendes Ring. Kom. der vi ber om at avtalen brytes i h.t. 

   avtaletekst. 

 

Sak  3/08 Jan Berg har videresend mail fra Kari Gustavsen som sier at prisen i 

   fotballhallen har økt. I følge ovennevnte avtale har HBK ikke anledning til å 

   øke prisene uten på forhånd å få godkjenning fra idrettsrådet. Det har ikke vært 

   kontakt. 

Vedtak: HBK tilskrives på mail om dette med kopi til de aktuelle brukerne og Jan Berg. 

 

 

 
forts. side 2 
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Sak  4/08 Vi viser til møtene om damefotball i distriktet HIL stiller med damelag denne 

   sesongen i samarbeid med HIF. De ber om støtte til laget.   

Vedtak: Vi kommer tilbake til saken i et senere styremøte. 

 

 

Sak  5/08 Ved tildeling av LAM i høst falt tilskuddet til aktivitet for Ringerike 

   Orienteringsklubb ut av fordelingen. Styret beklager dette og vil rette opp 

   feilen på følgende måte.  

Vedtak: Idrettsrådet låner Orienteringsklubben tilsvarende beløp kr. 17.915,- frem til 

   høstens fordeling. Den summen trekkes ut fra totalen først og så fordeles de 

   øvrige midlene på samme måte som tidligere.  

 

   

 

Ref. saker:     Styret er innvitert til Ringerike Ridesenter til møte og omvisning. Vi takker for 

   invitasjonen og finner et passende tidspunkt. Arild holder kontakt. 

 

Arild minner om Årsmøtet i BIK lørdag 5. april. Bjørn sender påmelding og 

møtedeltakerne melder til han om de kan være med. 

 

Vi har mottatt mail fra Jan Berg om vi har kjennskap til hvem som mottar 

inntektene fra Ringerikes Blad på reklamen som henger ved inngangen til 

Stadion i Schjongslunden. Han følger opp saken. 

 

Underskrevet protokoll fra Årsmøtet legges ut på ringir.net 

 

 

Neste møte: torsdag 10.04.08 kl. 19:00 (mrk. tiden) 

 

 

Ref. Bjørn 

 
   
 
 
 
ps 

De nye går inn på websiden til neste møte og titter gjennom referatene fra i fjor 


