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REFERAT FORDELINGSMØTE RANHEIM AKTIVITETSHALL  

Tid:   11. jan 2022 kl 1300-1430 

Sted:   Teams 

Deltakere: Rune Nervik(håndball), Åsmund Sjøberg(innebandy), Arne Breivik(friidrett), Magnus 

Rodal(volley), Viola Gyorgyi(basket), Aleksander Å Olsen(futsal), Arne Kristian Fredriksen 

(Ranheim IL), Marthe Fløystad (TK bydrift), Jan Morten Bjerkan (TK bydrift) og Bjørn Kilskar(IRT) 

Referent: Bjørn Kilskar 
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./. 

Status fremdrift og planlagt åpning av hallen 

Alt er i rute for ferdigbefaring i uke 7 og overlevering i uke 8. Åpning av 

hallen planlagt til 22. feb. 

Se vedlagt framdriftsplan pr 26. nov 2021 som fortsatt er gjeldende. 

RIL v/ Arne Kr 

 

 

 

Vedtak Til info 
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Detaljfordeling i RIL aktivitetshall og omfordeling rammetid i andre 

haller 

 

Ramme kommunal tid i hallen er 67 t/ uke i idrettsperioden fram tom 30. 

april. Sommerperioden fra 1. mai tas i egen fordeling i HF-gruppa senere. 

RIL har plan for aktiviteter i vinterferieuka, det passer derfor best at RIL 

selv disponerer hallen for eget opplegg tom 27. feb.  

IRT la fram forslag detaljfordeling RIL aktivitetshall og omfordeling 

rammetid i andre haller. Forslaget ble gjennomgått og korrigert i møtet. 

møtet. 

 

Kommunen/ 

idrettsrådet 

Vedtak Rammetildeling i RIL aktivitetstall og endringer i andre haller gjelder fom 

mandag 28. februar. 

Se vedlagt detaljfordeling RIL aktivitetstall, samt endringer i andre haller. 

TK oppdaterer HANO. 

Dersom kretsene som følge av oppstart i RIL aktivitetshall får ledig tid i 

andre haller skal denne som vanlig straks tilbys andre kretser og deretter evt 

frigjøres strøtimer.  
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./. 

 

Arrangemenstlista oppdatert med RIL aktivitetshall 

Per Einar Johannes og særkretser hadde meldt inn sine arr.behov i hallen til 

møtet. Lista ble gjennomgått og korrigert i møtet. 

 

Idrettsrådet 

/kommunen  

Vedtak 

./. 

Se vedlagt liste arr i RIL aktivitetshall. 

TK oppdaterer HANO. 

 

 

5 Eventuelt  

Intet 

 

Idrettsrådet 

/kommunen 

 

 

Vedlegg og vedtatt fordeling ligger på IRTs hjemmeside HER 

 

Referent 

Bjørn Kilskar / IRT 
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