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Styremøte  7/12 22.08.2012 18:30 Schjongslunden 

Tilstede:  Bjørn, Mai-Britt, Per Inge, Thorfinn 

Forfall:   Nils, Carina 

Ikke møtt:  Karianne, Stig, Tor 

Besøk:   Kari Gustavsson, Ringerike kommune 

12-042  Ref. 6/12 ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer 

12-043  Arbeidsprogram 2012: 

  8 Kommunedelplan (se også sak 12.15; 25; 30; 35) 

Planen vil være for 2013 – 2024. Kari G undersøker internt fremdrift for planen, først Grethe 
Tollefsen i Areal- og byplan.) og RIR sin eventuelle deltakelse i møter.  Det er forventet at 
planen skal behandles i kommunestyret i september 2013 men saksgangen gjør at utkast bør 
være klart tidlig i 2013.    RIR sender forespørsel ut til klubbene i høst 

  1 Flerbrukshallen (se også sak 12.16; 20; 24; 32; 37) 

Bjørn ga et kort referat på hvor saken står. Det meldte seg 18 firmaer til Arkitektkonkurransen 
og juryen (6 personer hvorav Bjørn er den ene) har plukket ut 3 firmaer med god erfaring fra 
idrettshaller til å komme med forslag. Konkurransen vil også ta for seg Hønefoss stadion sitt 
bygg som vil være en del av hallen, tribune for AKA arena og uteområdet. 
Konkurransegrunnlaget blir sendt ut etter et møte 3. sept.  

4 Arenarefusjon 

Kari, Tor og Bjørn møtes etter 10. sept. da Kari har hatt møte med ny kultursjef. Hun er ansatt 
i 40% stilling. (Resterende 60% vil hun være rektor på kulturskolen). 

5 Samarbeidsavtalen RK - RIR 

Mai-Britt og Carina har utarbeidet en informasjon som sendes klubbene.  
Dette er sendt ut til medlemmene for kommentar før det blir sendt til klubbene 

12-44  Brønnøysundregisteret 

Det er viktig at RIR blir registrert i Brønnøysund. Dette haster med tanke på eierskap i 
Flerbrukshallen. Per Inge tar saken. 

12-45  Eventuelt 

Kari tok opp viktigheten med at lagene registrerer seg i kommunens register og holder den 
ajour. Dette er selvfølgelig like viktig for RIR. Bjørn kommer opp med liste fra 
Idrettsregistreringen til neste møte. 

Neste møte: Onsdag 26.sept. kl. 19:00   Merk tiden!   Ref. BM  
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