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Referat styremøte 06/21 
 

 
Møtenummer: 06/21 
Dato:   21.09.2021    
Kl:   18:00 – 20:00 
Sted:   HBK sitt klubbhus     
Til stede:   Trude Ødegaard, Cecilie P. Øyen, Marit Tønnessen, Kristin Oleson, 

Magnus Krydsby, Bjørn Marseth 
Meldt forfall:  Tomas Johansen 
Ikke møtt:  Henrik Lund Pedersen 
 
Sakliste 
 
24/21 Godkjenning av møtereferat 05/21 
 Referatet ble godkjent 
 
03/21 Office 365 
 Kristin og Bjørn følger opp  
 
04/21  Utvikling av Schjongslunden 

Idrettsrådet har sendt skriv til kommunen som alle klubbene står bak. Det innkalles til et nytt 
møte med klubbene som har tilhold i Idrettsparken med fokus på planløsning. Invitasjon 
kommer. 

  
10/21 Arbeidsprogrammet 2021  

Vi har hatt møte med kommunalsjef og idrettskonsulent. Saker som ble tatt opp var avtaler 
mellom kommunen og idrettslagene der det er store sprik. Kommunen har selv begynt å se 
på dette, men arbeidet vil nødvendigvis ta noe tid. Kommunens hjemmeside som er meget 
dårlig angående idrett. vil bli sett på. Også her er man i gang med å se å andre kommuners 
sider.  Idrettsrådets ønske om et møte med politikerne ble drøftet og henvendelse til 
ordfører ble gjort etter møtet. Vi ba også om at avtalen mellom RIR og kommunen påny blir 
distribuert til de i teknisk avdeling som har med idrettsbygg og -anlegg å gjøre samtidig som 
vi holdes orientert om endringer der. Også saker som er gjengitt i sak 15/21 og 26/21 ble tatt 
opp. 

  
13/21 Økonomi 
 Saken ble diskutert og fortsetter i kommende møter.  
 
15/21 Prioritering av spillemidler (sak 04/20) 

Rådmannen vil ikke fremme forslag om at kommunen skal forskuttere spillemidler til 

klubbene. Det kan søkes om kommunal bankgaranti. Retningslinjer for dette legges ved i 

utsendelse av referatet. 

16/21 Prioritering av anlegg 
 Ikke diskutert 
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26/21 Henvendelse fra Ringerike Friidrettsklubb   
 Saken ble tatt opp med kommunaldirektør i møte. Klubben får svar. 

28/21 LAM 
Grovfordeling er gjort.  
Idrettsrådene er bedt om å avvente med tildelingen da regjeringen har bevilget ytterligere 50 
mill. til ordningen. 

 
29/21 Rådsmøte 

Det har vært mye å ta tak i den senere tid bl.a. Idrettsparken så vi har valgt å utsette 
rådsmøtet til 11.01.22 
Saker vi ønsker å fokusere på vil være idrettsklubbenes avtaler med kommunen og 
prioritering av nye anlegg. 

 
 
  

 
Neste møte tirsdag 19. oktober kl. 18:00 i Ishallen 
 
 
 
 
 
Hønefoss 24. september 2021    

 
 

Ref. Bjørn 
 
 

 
 
 

 

 

  
 

 
 


