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Protokoll styremøte 05/20
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Til stede:
Ungdomsrådet:
Forfall:

05/20
18.08.2020
18:00 – 19:30.
Schjongshallen
Trude Ødegaard, Tomas Johansen, Marit Tønnessen, Kristin Oleson,
Kjell Steinbakken, Bjørn Marseth,
Ikke møtt
Magnus Langstrand, Katrine G. Skistad,

Sakliste
Vedtakssaker:
27/20

Diskusjonssaker:
02/20

Protokoll fra møte nr. 4/20 ble gjennomgått.
Vedtak: Godkjennes.

Arbeidsprogrammet 2020
- Forespørsel om idrettsrådet kan få 15-20 min i kommunestyret er
sendt kommunalsjef. Ordfører vil bli kontaktet.
- Samarbeidsavtalen er nå signert og lagt ut på http://ringir.net/httpringir-net-wp-content-uploads-2020-03-samarbeidsavtalen-19-23-pdf/

Orienteringssaker:
17/20 forts

LAM
Etter vårt årshjul skulle søknadsskjema vært sendt før sommerferien.
Medlemstall og aktivitetstall i h.t. rapporteringen kom like før ferien.
Skjema er sendt og søknadsfristen er endret fra 1. til 10. september

23/20

Krisepakke fra Sparebankstiftelsen, Ringerike
Etter avtale med Sparebankstiftelsen blir den ikke lagt ut før etter den
10. August. Krisepakke 2 fra Staten har også kommet, så disse må også
sees i sammenheng.
Søknadsskjema med søknadsfrist 15/08 legges på kommunens eller
sparebankstiftelsen nettside.
Idrettsrådet vil legge en link til skjema på www.ringir.net og på vår
facebook side.
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04/20 (forts)

Prioritering av Spillemidler
Saken om forskuttering av spillemidlene er planlagt, men er
blitt forsinket pga sykdom i kommunens økonomiavdeling.

28/20

Hov U-skole
Vi har mottatt plantegning for idrettsdelen, Det skal settes i
gang en samspillfase etter 15. aug. Idrettsrådet vil bli invitert. Vi
er interessert i å høre fra klubber som har innspill om hallen og
det utvendige anlegget.
Se egen e-post om saken

29/20

Idrettsrådssamling 15. sept.
Denne samlingen er for Ringerike, Modum, Krødsherad, Hole,
Jevnaker. Samlingen er avlyst og det vil bli arrangert et
elektronisk møte. Tid og agenda er ikke fastsatt

30/20

Møterom for idrettsklubber
Vi har fått henvendelse om at klubber som ikke har egne
klubbhus savner møtelokale til styre-, årsmøter etc. Vi har
henvendt oss til kommunen om dette.
Det er planer om å gjøre om Hønefoss skole til Frivillighetens
hus. Der vil det kunne bli muligheter. Ellers oppfordrer vi
klubbene å kontakte andre klubber og foreninger med egne
klubbhus.

Eventuelt
14/20

32/20

Neste møte:
Ref.

post@ringir.net

Rådsmøte 1
Styret har i møtet vedtatt å avlyse Rådsmøtet i høst.
Saker som skulle vært på agendaen er:
o Nye retningslinjer for LAM
o Integrering / rasisme
o Prioritering av anlegg
Det kommer egen e-post om dette
Møte om bruken av Idrettsparken i Coronasituasjonen
Kommunen har innkalt klubbene som benytter området til
møte 19.08.
Retningslinjer blir sendt de klubbene som benytter området.

Tirsdag 15. september 2020 kl. 18:00

Bjørn
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