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Protokoll styremøte 9/19 

 

 
Møtenummer:  9/2019 
Dato:    05.11.2019    
Kl:    18:00 – 20:00.  
Sted:    Schjongshallen       

Tilstede: Katrine G. Skistad, Kjell Steinbakken, Kristin Oleson, 

Ole Ragnar Dihle, Marit Tønnessen, Bjørn Marseth. 
Forfall: Trude Ødegaard, Magnus Langstrand,  

 
Sakliste 
   
Vedtakssaker:  
47/19   Protokoll fra møte nr. 8 ble gjennomgått.  

Godkjennes.  
 
48/19   Paraidrettsdager i Ringeriksregionen 2020 

Vi har fått forespørsel om å bistå med søknader fra "Paraidrett 

Ringeriksregionen" om økonomisk støtte til arrangementet siden de ikke 
er registrert i Brønnøysund.  
Vedtak: Idrettsrådet vedtar å stå som søker.  

 
Diskusjonssaker:  
 
49/50   Klubbenes medlemstall 

Ringerike har færre medlemmer i idrettslagene sammenliknet med 
andre kommuner i Buskerud. Hos oss er 29,7% av innbyggerne 
medlemmer i en klubb. Drammen har 32,7%, Kongsberg 43,6% og Hole 
38,6%. Gjennomsnitt i fylket er 35,1%. Ringerike er nr. 18 av 21. 
Følgende ideer kom opp: Redusere halleie. Dårlige treningsforhold for 
mange. En utfordring KAN være trender hvor det er mer trendy å 
trene på treningssentre, enn i organisert idrett.  

 
Orienteringssaker:  
02/19 forts. Arbeidsprogrammet:  

Samarbeidsavtalen er signert av oss 
 
12/19 forts  Hov Ungdomsskole 

Vi har sendt skriv til kommunen der vi ber om at det bygges tilleggsarealer i 
kjeller eller anneks slik at mindre idretter kan få treningsfasiliteter som gjør at de 
kan mulighet til å ekspandere. 
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31/19 forts LAM 2019 
Registrering til NIF er foretatt. Vi minner om at midlene skal gå til aktivitet og 
utvikling av tilbud til barn og ungdom. 

    
33/19 forts Lysløyper 

Invitasjon sendt skiklubbene 16.10i regionen og skiforeningen til møte 12.11 i 
Ringerikshallen. Vi ber de inviterte klubbene gi tilbakemelding på hvem som 
kommer. Sende påminnelse til klubbene.  

 
43/19 forts. Arbeidsprogrammet for 2020 

Vi ønsker innspill fra klubbene. Se vedlegg 
 

44/19  Prioritering av anlegg 2020 
Vi ønsker innspill og oppdateringer på gjeldene liste fra 2018. Se vedlegg 

    
45/19  Idrettskretsting 

Marit, Kristin og Bjørn var tilstede på BIK’s Ekstraordinært Årsmøte og Viken IK 
sitt Konstituerende Kretsting. Her var også Kjell tilstede. 
Roar Bogerud som er leder i BIK ble valgt til leder i Viken IK. Til info er 
Kathinka Mohn fra Norderhov ansatt som organisasjonssjef. 

 
46/19  Sammenslåing av klubber 

Vi registrerer at Ringkollen Jibbers er innlemmet i Haugsbygd IF som 
undergruppe på et Ekstraordinært Årsmøte. 
Idrettsrådet ser svært positivt på dette. Dette gir en sterkere klubb slik at 
tilbudet i alpinanlegget blir opprettholdt. 

 
Eventuelt:  Det var 10 påmeldte deltakere på BIK’s Klubbadmin.kurs den 31.10 
 

Ringerike kommune inviter til invitasjonsmøte om tilskudd og frivillighet 
21.november i kommunestyresalen. Invitasjon ligger som vedlegg i mailen. 

 
Det er kommet innspill på at idrettsrådet bør sende ut agendaen til 
styremøtene slik at klubbene kan komme med innspill i sakene. 
Vedtak: Innkalling legges på hjemmeside og FB siden. 
 
Vi har fått henvendelse fra Ungdomsrådet at de gjerne vil være representert i 
våre møter igjen. Det har vært savnet og er velkomne tilbake.  
 
Neste møte: 3. desember klokken 18.00.  
 
Ref. Ole Ragnar 

 
 

 


