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Referat styremøte 3-22
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:

Meldt forfall:

3/2022
29.03.2022
kl. 19:00 – 21:00
Schjongshallen
Til stede:
Marit Tønnessen, Magnus Krydsby,
Tone Midtsveen, Runar Grønvold, Bjørn Marseth
Cecilie P. Øyen, Henrik Lund Pedersen, Kristin Oleson,

Cecilie har i forkant gitt innspill til noen av sakene.
01/22

Godkjenning av møtereferat 02/22
Godkjent.

07/22

Arbeidsprogram 2022
Hvilke saker skal vi prioritere?
Cecilie: Viktig at vi prioriterer Schjongslunden og arbeidet som gjøres der. Skulle det lages
tegninger? Vi må følge opp kommune på arealplan, men også arbeidet med garderober og
parkering og rehabilitering i Ringeriksgata. Dette med likeverdige avtaler og oppfølging er
viktig satsing også. Synes for øvrig at punkt nr 3 i Langsiktige mål om mulighetsstudie i
Hovsmarka fremstår som utdatert. Det er urealistisk slik jeg forstår det.

Schjongslunden er egen sak. Se 20/22 Rehab av Ringeriksgata er budsjettert og
idretten vil bli innkalt til møte.
Likeverdige avtaler er viktig og det er satt i gang arbeid rundt dette. Det er en sak
Bjørn har tatt opp i Utviklingsprosessen som Kultur og idrett er i gang med.
Mulighetsstudie for Hovsmarka må bestå som sak. Saken ble igangsatt for å sikre
området for fremtidig område for idrett.
Det blir også viktig å arbeide for å ta vare på nærfriluftsområdene i kommunen for
mosjon, trening og konkurranseidrett. Vi ser at friluftsområdet på Eggemoen er i ferd
med å bli industri.
08/22

Hovsmarka – Salg av tomt
Bjørn var tilstede i møte der Skiskytterklubben var godt representert samt
kommuneansatte og leder for Treklyngen. Deler av løypenettet ligger på tomta som
skal selges. Det er vanskelig å erstatte disse løypene med tanke på høydeprofil.
Klubben må ikke bli økonomisk skadelidende av dette.
Nytt anlegg på Ringkollen ble diskutert. Det skal starte et arbeid om regulering av
området ved Ringkollstua, alpinbakken, hoppanlegget. Referat fra møtet er sendt
styret. Det er nytt møte i saken i morgen.

13/22

Ny ishall
Panthers presenterte et utkast til ny ishall for oss i før de la det frem i
Formannskapet. Et spennende prosjekt. Det er viktig at hensynet til en fremtidig
fotballhall blir ivaretatt.
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Samarbeid om inkludering

Inkludering i idrettslag fysisk seminar
NIF inviterer til seminar på Gardermoen 7. april.
19/22

Samarbeid om flyktninger
Det kommer rundt 160 flyktninger til Ringerike. Det er viktig at idrettsklubbene kan
ta imot de barn og unge som vil drive med idrett. Bjørn var med i møter om dette.
Kommunen har vært i kontakt med NAV ang medlemsavgifter etc. Nytt møte på
fredag.

20/22

Nytt Garderobebygg i Schjongslunden
Det er laget en Brukergruppe bestående av HBK, HSK, RFIK og RIR. Vi har vært i ett
forprosjektmøte med kommunen. Det var overraskende stor avstand mellom
idretten og hvilken bestilling kommunen sitter med fra politikerne. Referat fra møtet
er oversendt styret.

21/22

Årshjul
Vi har tidligere hatt 8 – 9 styremøter i året. Cecilie ønsker møter hver annen mnd. Vi
må ha 2 møter til før sommeren. Vi prøver med 3 møter til høsten. Det blir da viktig
at styremedlemmene besvarer de mailene fra leder som er merket med Styresak og
saksnummer.

Eventuelt

Det må sendes ut invitasjon til Rådsmøtet den 27. april

Ref.
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Bjørn

