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STYREREFERAT 
Møte:                 08/2008  

Dag:               Tirsdag 21.oktober 2008 

Kl.:     18:00 

Sted:                   Viken bygget / Schjongshallen 

 

Tilstede:  Arild Karlengen, Mai-Britt Thorsrud Jansen, Cato Olsen ( til sak 8/08) 

  Thorfinn Karlsrud, Bjørn Marseth, Beate C. Heieren, ( etter sak 8/08) 

      

Forfall: Erik Vatvedt Nils Elsrud, , Linnea Reitan  Jensen,  

 

   

Saker fra tidligere møte: 

 

Sak  8/08 Fargerikt fellesskap.  

 Vi hadde møte på Viken bygget hvor vi møtte Bjørn Ekren og Arild Ramstad. 

Her blir det vist en informasjonsfilm og Arild Ramstad fortalte om prosjektet 

og status i Ringerike. Idrettsrådet skal yte hjelp til å formidle spesielt til fotball 

lagene da dette sees på som den mest egnede idrettsgrenen. Arild vil formidle 

informasjon og kontakt til kretsen. 

 

Resten av sakene ble behandlet i Schjongshallen 

 

Sak  5/08 Hallen på Svensrudmoen.  Etter fordelingsmøte av halltimer i Ringerikshallen 

Det er sendt mail til Hole Idrettsråd. Svar er ikke mottatt.  Dette blir purret. 

Ansvarlig Bjørn 

 

Sak  6/08 Hovedrulleringen. Vi minner om at innlevering av planer må være innsendt til  

Ring. Kom. Senest 30.juni 

Planen for idrettens skal være ferdig i 2008, men informasjon fra kommunen 

tyder på at dette arbeidet ikke har startet. Dette blir purret. Ansvarlig Bjørn 

 

Sak  7/08 LAM  Årets sum til fordeling er kr. 1.000.148,- 

Dette ble fordelt etter følgende regler. Alle lag som har medlemmer i alder 6 til 

19 år får 1000 kr pr hode i grunnstøtte. Restbeløpet fordeles slik: 

Aldersgruppen 6 til 12 år får 25% i støtte. Aldersgruppen 13 til 19 år 25% av 

restbeløpet og 40% av restbeløpet blir fordelt etter aktivitetsnivå. 

Det er 49 lag som får støtte. 

 

 

Sak  11/08 Fordeling av banetid i kunstgresshallen 

Thorfinn og Bjørn deltar på møte hvor banetiden skal fordeles. 

http://www.ringir.net/


 

Sak  12/08 8 november befaring 

Vi hørte ikke noe mer om dette. Dette vil bli nevnt i purringen til kommunen.  

  

 

Nye saker på dagens møte 

 

Sak  15/08 Idrettsrådets skulderklapp 

Det ble vedtatt å bevilge kr 10.000 til Tyristubben IL. Pengene er øremerket til 

håndball laget som deltar i Postcup. 

Beate overleverer pengene.  

  

Sak  16/08 Søknad til midler opp mot skoler/SFO 

Idrettslag skal informeres om at det er muligheter til å søke om midler til tiltak 

som de retter direkte mot skoler og SFO: 

Ansvarlig Bjørn 

 

.  

Sak  17/08 Søknad fra Soknedalen IL  

Laget søker om penger til å lage ballbinge. Midlene er innenfor tilskudd til 

ordinære nærmiljøanlegg. Idrettsrådet anbefaler søknaden. 

Mai-Britt skanner og sender søknaden over til Jan Berg.  

 

 

Neste møte tirsdag 11. november kl 18.30 

 

Ref Mai-Britt 


