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STYREREFERAT 
Møte:                 2/2010  

Dag:               Torsdag 11. februar 2010 

Kl.:     18:30 

Sted:                   Schjongshallen 

 

Tilstede:  Arild Karlengen, Mai-Britt Thorsrud Jansen, Thorfinn Karlsrud,  

 Bjørn Marseth, Elisabeth Hammerstad 

Forfall:  Guldbrand Roa, Nils Elsrud, Beate C. Heieren   

 

 

 

Sak 20/2009 Søknad fra NUIL 

NUIL har søkt om nærmiljøanlegg. Denne søknaden finnes ikke på Ringerike Kommunes liste. 

IR har mottatt dokumentasjon av saksgangen som viser at idrettslaget har levert søknaden 

flere ganger. Etter 20 mnd er søknaden fremdeles ikke registrert. Saken tas opp onsdag.  

 

Dette ble tatt opp på møte og MBj vil overlevere brevet fra NUIL til rådmannen og  

kultursjefen. 

 

 

Sak  22/2009  Kunstgress hallen og AKA Arena fordelig av treningstid. 

HBK har sendt mail til IR med et forslag til fordeling 20/10 som av en misforståelse ikke ble 

besvart. IR trodde at det ble innkalt til møte vedrørende fordelingen. Men dette ble sett på 

som en aksept av forslaget. IR vil ha innsyn i søknadene og regnskapene for å kunne se om 

avtalen omkring utleie blir overholdt. IR mener at HBK ikke kan legge på utleieprisene uten 

at dette blir godkjent av IR. Et eventuelt overskudd skal gå tilbake til utleierne. Dette tas opp 

på møte med ordfører og rådmann onsdag. 

 

Dette ble tatt opp med rådmannen på møte. Bjørn utarbeider et brev til HBK med kopi til 

rådmannen. 

 

 Sak 23/09 møte med rådmann og ordfører 

Møte ble avholdt onsdag 20 januar kl 16.00 på rådhuset. Ordføreren møtte ikke. IR fikk belyst 

følgende saker: 

1. Samarbeidsavtalen om Kunstgress hall og AKA Arena 

2. Fremtidig samarbeid IR og kommunen med utgangspunkt i avtalen mellom 

Kommunens Sentralforbund og Idrettsforbundet (Når én pluss én blir mer enn 2) 

3. Tippemiddelfordeling 

4. Søknaden fra NUIL 

5. Langtidsplan for idrett og friluftsliv. IR alternative plan  

6. Samarbeidet vedrørende ny idrettshall i Idrettsparken. 

http://www.ringir.net/


Rådmannen var positiv til et tettere og bedre samarbeid mellom IR og kommunen. Hun skulle 

utarbeide et referat fra møte og følge opp sakene. IR ønsker et nytt møte når det nye IR er 

valgt på årsmøte 1 mars. 

 

ÅRSMØTE 2009 

Årsmøte er endret til mandag 1. mars 2010 kl 19.00  (Styret møter kl. 18:00) 

Invitasjon og program er sendt alle idrettslag og utlagt på nettsidene. 

MBj lager utkast til årsberetning og Bjørn utarbeider regnskap og budsjett.  Det sjekkes med 

Friidrettsklubben og Sokna IL om de har kandidater til styret. IR vil innstille på at Arild blir 

leder av valgkomiteen for enste år. Thorfinn bestiller kake, kaffe og blomster. 

Lederen for Buskerud Idrettskrets JacobVik vil delta på årsmøte og holde en innledning om 

samarbeid IR og kommunen.  

 

Ref Mai-Britt 


