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Referat styremøte 6-22 
 

 
Møtenummer:  6/2022 
Dato:    30.08.2022   
Kl:    kl. 18:00 – 21:00 
Sted:    Schjongshallen    
Til stede  Magnus Krydsby, Cecilie P. Øyen, Marit Tønnesen,  

Henrik Lund Pedersen, Bjørn Marseth 
Meldt forfall:  Runar Grønvold, Tone Midtsveen, Kristin Oleson 
 
 
 29/22   Godkjenning av møtereferat 05/22     

Godkjent.                                   
 
 07/22   Arbeidsprogram 2022  
  Her er det ikke vært gjort noe arbeid siden siste møte 
 
20/22  Nytt Garderobebygg i Schjongslunden 
  Prosjektet er stoppet inntil videre. Bygget vil bli lagt der idretten ønsker 
 
30/22  Svømmeklubben - Betaling 

Bjørn har vært i kontakt med Nordstrøm. Vi bør gjøre en offisiell henvendelse til 
kommunen. Har også vært i kontakt med Hole IR. 
Idrettsrådet sender en offisiell henvendelse til kommunen. 
   

34/22  LAM 
Bjørn har lagt inn klubbene, medlemstallene og tilpasset skjema fra NIF etter vårt 
årsmøtevedtak. Fordeling av «aktivitet» ble vedtatt i møtet. 
I neste møte diskuter vi om det skal legges fram sak til Årsmøte slik at NIF’s skjema 
kan benyttes uten endringer. 

 
35/22  Faste Driftstilskudd 

Saken skal opp i kommunestyret 1. sept. der ett av punktene er: 
Det skal sammen med idretten utredes en løsning for generelle og kategoriserte FDV-
tilskudd for frivillige organisasjoner som eier og driver egne idrettsanlegg. 
Løsningsforslaget skal sees i sammenheng med pågående utviklingsprosjekt for drift 
av idrettsanlegg 
 

36/22  Frivillighet - frafall 
Bjørn har vært i møte der RIR ble bedt om å komme med en vurdering om saken 
spesielt på å forhindre frafall. Skrivet er sendt til klubbene.  

 
08/22  Hovsmarka - Salg av tomt  

Bjørn har deltatt i flere møter om saken med RSSK, Treklyngen og kommunen. 
Partene er kommet til enighet  

 
 

Eventuelt 



www.ringir.net  post@ringir.net 

 
 
37/22  Frivillighetssentral 2 

Kommunen ønsker å opprette en Frivillighetssentral 2. Idrettsrådet har ingen mening 
om denne bør være i kommunal regi eller frivilligheten. 
Vi diskuterte her mulighet for at idrettsrådet skal gjøre et forsøk på å arrangere 
Byttedag der klubbene har egne stands. Da kan det byttes alt fra ski og skøyter til 
fotballsko eller golfkøller i et egnet lokale. 
Saken diskutere videre i neste møte. 
 
 

 
Neste styremøte tirsdag 18. oktobe kl. 18:00 i Schjongshallen 
 
 
Ref.  30.08.2022 
   

Bjørn 
 
 

  
 
  
 


