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Protokoll styremøte 08/18 

 

 
Møtenummer:  08/2018 
Dato:    25.09.2018    
Kl:    18:00 
Sted:    Schjongshallen       
Tilstede: Trude Ødegaard, Ole Ragnar Dihle, Marit Kjemperud, Kristin 

Oleson, Margrete Brodtkorb, Kjell Steinbakken, Marcus Andre 
Nysveen, Bjørn Marseth.  

Forfall:   Magnus Langstrand 
Gjester: fra kl. 19:00  Kari Gustavson, Kjell-Eric Andersen 

 
  
Sakliste  

Vedtakssaker:  
34/18  Godkjenning av protokoll 07/18 
  Vedtak: Godkjent 
 
31/18  Prioritering av fremtidige anlegg 

Sak vedtatt via mail fra medlemmene. Det var viktig at 
kommunalsjefen fikk denne før 11.09 

   
Diskusjonssaker:  
04/18 forts Arbeidsprogrammet  
  Ble ikke tatt som egen sak under dette møtet 
 
15/18  Hovsmarka som idrettsarena 

Nytt utkast fra COWI etter de siste innspillene fra Idrettsrådet. 
Utomhusplan er nå i henhold til forslag fra Idrettsrådet.  

    
31/18  LAM 

Tildelingsarket er ferdig utfylt. Dette sendes alle styremedlemmer i 
etterkant, og frist for innspill er søndag 01.10. Alle gir tilbakemelding 
til Bjørn, og de som IKKE svarer, bifaller.  

  
Referatsaker:  

 36/18  Nytt fotballanlegg for HSK 
Vi har mottatt en orientering om HSK sine tanker om nytt 
fotballanlegg på Tolpinrud eller event. et flytte til annet sted med 
tanke på Ringeriksbanen. 
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Orienteringssaker:  
22/18   Halleie i Ringerike 

Kari orienterer: Budsjettforslag med 2 forslag. 1 med gratis 
treningstid for alle under 13 år. Og ett med forslag om en 
gradvis nedtrapping av halleie for alle under 19 år, fra og med 
neste år.  

 
 33/18   NM-uka 2020  

Kjell-Eric informerte grundig om muligheten for 
søknadsprosess og Ringeriks-regionens mulighet for å bli 
arrangør av dette i 2020. Forutsetningen for dette er å klare å 
legge til rette OG søke om dette innen fristen fra forbundet. 
Mulig bidragsyter for økonomisk støtte, er SB stiftelsen 
v/Runar. Dette vil være en veldig viktig forutsetning for at 
Ringeriks-Regionen skal kunne søke eller ikke. Arrangementet 
må være ledet av Idretten i regionen, og være godt forankret i 
idretten.  
Det er en forutsetning for å klare fristen for søknad vil være å 
engasjere en prosjektleder som holder i og driver prosessen 
frem til søknad er ferdig, og avgjørelsen om arrangør er tatt.  
Denne prosjektlederen må rapportere til en styringsgruppe 
bestående av de største idrettslagene, Ringerike, Hole og 
Jevnaker kommuner (ved idrettsrådene).  
Det ble utformet et informasjonsskriv til idrettslagene, som 
sendes ut umiddelbart etter avklaring om bidrag fra SP 
stiftelsen.  

   
 35/18   Ådal skytterlag 
    De har ikke levert rapporteringsskjema til NIF 

  
Eventuelt 
 
Kari – Ringerike Kommune har kjøpt inn en dyprensemaskin for kunstgressbaner. 
Kari gjør en henvendelse til Johan Johnsen om mulighet for at klubbene kan benytte 
denne til selvkost.  
 
Kari – Ønsker 2 fra Idrettsrådet ny idrett- og kulturplan for Ringerike kommune, hvor 

Hovsmarka utgjør en mulighetsstudie av planen. Bjørn og Trude stiller i dette 

arbeidet.  

Kari – Formannskapet har møte i dag 25.09. hvor det tas stilling til tildeling av midler 
for 2019. Dette gjelder prioriterte anlegg som Idrettsrådet har sendt inn til Kari på et 
tidligere tidspunkt.  
 

 
Neste styremøte 16.10.2018.  

Ref. Ole Ragnar 


