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Til medlemmene i IF Tyristubben 

 

Tyristrand, 26.05.2016 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IF Tyristubben 

Mandag 13. Juni 2016 klokken 20:00 på Klubbhuset 

Saksliste (NB! Det er kun 1 sak, og det er ikke anledning til å fremme andre forslag) 

Sak 1. Utvidelse av økonomisk ramme for kunstgressprosjektet 

Hele saken gjennomgås i detalj på Årsmøtet. Under følger en kort innføring. Se også vedlagt skisse. 

I forbindelse med kunstgressprosjektet som ble vedtatt realisert på IF Tyristubben sitt ordinære 
årsmøte for 2015 (avholdt 16. mars i år) har arbeidsgruppen og Hovedstyret hatt en befaring på 
stadion og området omkring klubbhuset. Det kom opp flere gode forslag til videre utvikling av 
idrettsanlegget vårt og man har vurdert at det vil være lønnsomt å gjennomføre enkelte av disse 
samtidig med bygging av kunstgressbaner. Dette vil gi oss et tidsriktig og funksjonelt anlegg og gi 
hele klubben et «løft»: 

- Det kan etableres en anleggsvei mellom 7’er bane og 11’er bane. Om anleggsveien asfalteres 

etter at begge kunstgressbaner er ferdigstilt vil det gi en asfaltert runde rundt begge banene 

som f.eks. kan benyttes til rulleski og som løypetrase om vinteren. 

- Det er for lite parkeringsplasser i tilknytning til anlegget. Det er mulig å etablere flere 
parkeringsområder omkring klubbhuset i forbindelse med øvrig anleggsvirksomhet. 

- Området mellom klubbhuset og 11’er banen kan asfalteres på nytt i forbindelse med 
asfaltering rundt og eventuelt mellom banene. 

Tilrettelegging av asfaltert rundløype vil kunne klassifiseres som et «nærmiljøanlegg» og vil derved 

være berettiget til økonomisk støtte i form av tippemidler. Parkeringsplasser kan opparbeides med 

hjelp fra Forsvaret, noe som vil medføre lavest mulig kostnad for IF Tyristubben. 

Den økonomiske rammen som ble vedtatt 16. mars er på kr. 10.100.000,-. 
Dersom tiltakene beskrevet over skal gjennomføres må rammen økes til kr. 11.900.000,-. 
 
På grunn av mulighet for gunstig mellomfinansiering i Kommunalbanken kombinert med økonomisk 
støtte og garantier fra Ringerike kommune vil den økte rammen (totalkostnaden) ikke medføre økte 
langsiktige utgifter for IF Tyristubben. 

Hovedstyret og arbeidsgruppen ber om tillatelse til at totalkostnaden for prosjektet økes. 

Det skal stemmes over forslaget (Ja/Nei). 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 
Med vennlig hilsen Hovedstyret 

Følgende er stemmeberettigede ved årsmøter/ekstraordinære årsmøter i IF Tyristubben: 
- Personlig fremmøtte medlemmer av IF Tyristubben, minstealder 15 år (dvs. medlemskontingent må 

være betalt og fullmakter godtas ikke!). 

- Må ha vært medlem i minimum 1 mnd. før årsmøtet / det ekstraordinære årsmøtet. 
- For familiemedlemsskap gjelder 1 stemme pr. innmeldte person over 15 år. 



Området vurderes 
ryddet og planeres. 

Brukes til skileik.

Vurderes 
asfaltert 

pånytt. Ca 
1450 kvm

Start lysløype

Asfaltert område for 
lekeaktiviteter samt 

plassering av salgsboder i 
fm større turneringer.
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