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Protokoll styremøte 8/19 

 

 
Møtenummer:  8/2019 
Dato:    08.10.2019    
Kl:    18:00 – 20:00.  
Sted:    Schjongshallen       

Tilstede: Trude Ødegaard, Marit Tønnessen, Ole Ragnar Dihle, 

Kjell Steinbakken, Magnus Langstrand, Bjørn Marseth. 
 

Forfall:    Katrine G. Skistad, Kristin Oleson, 
 
   
Vedtakssaker:  
 
40/19  Protokoll fra møte nr. 7 gjennomgått. Godkjennes.  
 
31/19 forts LAM 2019 

Gjennomgang av klubbenes aktivitet ble gjennomgått og fordeling av midler 
vedtatt.  

  Resultat meldes NIF i løpet av uken. Midler kan ikke forventes før i november. 
  Liste legges ut på www.ringir.net under Tilskudd 
 
Diskusjonssaker:  
 
33/19 forts Lysløyper 

Invitasjon til møte med skiklubbene utarbeides av Kjell og Bjørn. Invitasjon 
sendes til alle idrettslag med ski-aktivitet og Skiforeningen.  

 
35/19  Møte med politikere etter valget 
  Saken tas opp igjen senere.   

 
43/19  Arbeidsprogrammet for 2020 

Vi sender ut vårt forslag til klubbene slik at det eventuelt kan komme inn nye 
innspill.  

 
44/19  Prioritering av anlegg 2020 

Foreslår at vi jobber med denne allerede nå og får inn klubbenes planer. 
Prioriteringen vedtas i Årsmøte etter innspill fra klubbene. 
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Orienteringssaker: 
02/19 forts. Arbeidsprogrammet:  

Samarbeidsavtale.  
Trude og Bjørn hadde møte med Hilde Brørby Fivelsdal i forkant av dette 
møtet der man ble enige om ordlyden. Avtalen skal til politisk behandling. 

 
39/19 forts  9’er kunstgressbane 

Bjørn tok opp saken i styremøtet i Hønefoss Arena AS. Det er Ring.kom v/Terje 
Dahlen som holder i saken og det synes ikke å være en prioritert sak for hverken R.K. 
eller Hønefoss Arena for øyeblikket.  

 
41/19  Ringerike Skytterklubb 

Det ble ikke noe av møtet da det skal være et møte med kommunen i morgen 
om midlertidige lokaler for skytterne. Bjørn vil være med her. 

 
42/19  11’er ballslette Schjongslunden  

HBK ønsker å legge kunstgress på den gamle banen nedenfor ishallen. Denne 
vil være en midlertidig løsning uten spillemidler. RIR løste saken via mail og 
svar ble sendt Ring. Kom og HBK 13.09.  

  
45/19  Idrettskretsting 

BIK har innkalt til Ekstraordinært Årsmøte og Viken IK til Konstituerende 
Kretsting 27.10. 
Marit, Kristin og Bjørn deltar.  

 
Eventuelt: 

 
46/19  Tildeling av treningstider kunstgressbanen 
  Tas til etterretning. 

 
 
Neste møte:   5. november     

 
 
Ref:  Ole Ragnar 

 
 
 
 
 


