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Protokoll styremøte 06/20 

 

 
Møtenummer: 06/20 
Dato:   15.09.2020    
Kl:   18:00 – 19:30.  
Sted:   Schjongshallen      
Til stede:   Marit Tønnessen, Katrine G. Skistad, Bjørn Marseth, 
Forfall:  Trude Ødegaard, Tomas Johansen, Kristin Oleson, Kjell Steinbakken, 
 Magnus Langstrand, 
Sakliste 
   
Vedtakssaker: 
 
27/20   Protokoll fra møte nr. 5/20 ble gjennomgått.  

Vedtak: Godkjennes.  
 
35/20   Skiløyper, Vikerfjell 

Kommunen har fått søknad fra Vikerfjell Skiløyper. De ønsker en fast 
sum fra kommunen for løypekjøring. Idrettsrådet tok dette opp med 
kommunen i 2018 der vi nettopp ba om dette at disse løypene ikke 
skulle inngå i fordelinger til våre klubber men at de fikk betalt på lik 
linje med Skiforeningen  
Vedtak: Vi støtter at Vikerfjell skiløyper får en fast sum. 

 
36/20   Skiløyper, Eggemoen 

Jevnaker IF, Ski søker om mer tilskudd til løypekjøring på Eggemoen. 
Det søkes etter 35 km. Vi har tatt opp med kommunen tidligere at 
Ringerike kun skal betale for de 10 km som ligger i Ringerike. Vi mener 
JIF får betalt for mer enn de skal. Vi har etterspurt hva Jevnaker 
kommune betaler, men det har vi ikke fått svar på.   
Vedtak: RIR anbefaler at JIF kun får betalt for løyper som ligger i 
Ringerike  

 
Diskusjonssaker:  
 
02/20    Arbeidsprogrammet 2020 

- Vi hadde en presentasjon v/ Trude i kommunestyret 10. sept. 
- Rådsmøtene har dessverre ikke kunne gjennomføres pga 

Coronasituasjonen. Et spørreskjema er sendt til alle klubbene med 
svarfrist 3. nov. 
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Orienteringssaker: 
 
17/20 forts  LAM 

De fleste klubbene som har medlemmer under 20 år, har sendt 
søknaden. Fordeling av aktivitetsmidlene gjøres i dagens møte. 
Dette legges inn og sendes til NIF innen kort tid  

 
14/20    Rådsmøte 1 

   Sak flyttet til 02/20  
 
23/20  Krisepakke fra Sparebankstiftelsen, Ringerike 

Søknadsskjema med søknadsfrist 30. sept. ligger på 
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/kultur-og-
fritid/Kulturtilskudd/koronastotte-til-frivilligheten-i-ringerike-
kommune/  

28/20   Hov U-skole 
Vi har mottatt tilbakemelding fra noen klubber, men har ikke hørt fra 
kommunen ennå. Saken er purret, 

  
34/20   Ringerike Skytterlag 

Bjørn var i møte med skytterlaget og Kari vedr. bygging av utebaner og 
klubbhus med innebane. 

 
 

Eventuelt 
 
  
 
Neste møte:   Tirsdag 13. oktober 2020 kl. 18:00 
 
Ref.  Bjørn 
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