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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  17. MAI KOMITEEN 

Møtested:  Leseværelset i 2. etg. 

Møtedato:  18.04.2018  

Tid:   16:30  

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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RE F E RAT t7 .mai komiteen

Møtested: Leseværelset i 2.dre etasje

Møtedato: O4.04.2OL8

Tid: 16:30 - 18:35

Tilstede: Bakken, John Andreas, Loktu, Anne Bjørg L6vstad, Rozmara-Frydenlund, Viera, Salimi, Parviz

Berg, Tom Ragnar

Forfall: Ruud, Eli Johanne

Saksliste

Godkjennelse av referat av 14.03.2018

Godkjent

LOlts Valg/godkjennelse av hvem som innvilges Servering i Søndre Park

Godkjent:

1 ) Hole og Ringerike Røde kors ( kun muntlig forespørsel foreløpig)
2) Den kurdiske kulturforeningen i Ringerike - skriftlig

Viera skriver og informerer om dette - Frivillige non Profit organisasjoner

Avslått/ikke godkjent

1)Thamchot Kijlikit - salg av vårruller

Ringerike
kommune

elLs

Viera skriver og informerer om dette - Privat næringsdrivende

Dokid:
1 8030670
(18t1152-3)

Valg/gOdkjennelse av leVefandøf tekn¡ Sk lyd. "p,ir2o18

nøt"¡rTmajkomiteen4

Godkjent:

1 ) Tritonos Gruppen.

Viera har sjekket med juridisk avd. i kommunen om det var <lovlig> eventuelt
å inngå en 3 års- avtale, under forutsetning om samme pris uten Økning i 3 år.

Helt OK og juridisk avdeling hjelper til med å lage en slik avtale. Parviz tar dette videre.

Kunne ikke levere:

2) HØnefoss Lyd v/Stig Thoresen

Hadde ikke kapasitet til å påta seg oppgaven
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Ringerike
kommune

Valg/godkjennelse av blomsterleverandør
Anne Bj6rg ikke mottatt noe tilbud enda.

Forespprselen gjelder 2 kranser, 1 blomsterbukett m/slØyfe

Og t4 blomstergruppe.

Det jobbes med å sjekke/korrigere opp rett person som skal kontaktes for avhenting.

Valg/godkjennelse av transportleverandør.
lkke avklart enda.

Viera har bedt juridisk avdeling om tilbakemelding på hvilke leverandører

som er godkjent av kommunen.

Tom Ragnar tar dette videre og ber aktuelle

leverandører om pris - foreløpig basert på fjorårets behov.

Valg/godkjennelse av frokostleverandør t¡l HUK

Godkjent

Grand Hotell leverer til samme pris som i fjor kr. 95,- per person fra kl. 08:15

Godkjennelse kart/tog oppstilling.
Eli har forfall oppstilling/rekkefølgen i toget ikke klart.

Viera kontaktet Roar Olsen og forspurte om å få tidligere kart i et format som kan

redigeres. Dette lot seg ikke g1øre for det var en så vanskelig og krevende oppgave,

men han tilbød seg â gjøre dette for oss. Viera lager nytt kart selv.

Godkjennelse og beskrivelse av forlenget marsjrute på Nordsiden

Forlenget rute ble godkjent. Eget kart og beskrivelse følger.

Ruten er også godkjent av teknisk etat i kommunen og endringen oversendt Statens

Vegvesen

Godkjennelse av endret plassering for utsalgsbodene i Søndre park

Plassering av salgsbodene flyttes lengre inn i parken. På den andre siden av scenen

mot elva. Avklart med teknisk etat. Strøm tilgangen i parken er fra scenen og utgjør:

1 stk. 3 fase til lyd, 1 16W og 1 L0W. Behov for ytterligere strøm, må dekkes enten ved

eget aggregata eller avtale med nabo/er. Parviz avklarer dette.

Gjennomgang av status av fordelte og prioriterte oppgaver

A) Anne Bjørg LØvstad Loktu
. lnnhente pristilbud på blomster - Er i prosess

. Oppdatering av kontaktpersoner i institusjoner - Er i prosess

B) EliRuud
. Tog rekkefølge - I prosess (se 15/18)
¡ Er i dialog med kulturskolen vedr. underholdning i Spndre park
. Ringerike Janitsar - har bedt om honorar - ikke budsjett for dette, avklares
. Bærer av F N-flagget avklares
. Toalett ved Kirkegården - Âpnet ? - Eli får bekreftelse
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C) John Andreos Bakken



t Ringerike
kommune

L9lt8

Taler I Nordre park - Flaggkommandør Nils Helle er på tjenestereise og derfor ikke

tilgjengelig

D) Parviz Solimi

lnformerer matselgerne om plasseringen og strøm utfordringene

E) Tom Rognor Berg

lkke avklart:

Busstransport for korpsene (se 13/L9l

F) Viera Rozmora-Frydenlund
r Kuben gratis parkering - bekreftet OK

. Endring/forlengelse av ruten - Alternativ løsning funnet og godkjent

. Eget kart og marsjrutebeskrivelse lages (se t5 ogt6/L8

. Taler - Nordre Torv - forespurt, ikke svart enda

. Program alle skolene, velforeninger og russen- er sendt ut med beskjed om ä

retu rnere bekreft elser/end ringer i nnen 18 a pril.
r Program/aktivitet korps, kor og speideren er sendt ut med beskjed om å

returnere bekreftelser/endringer innen 18 a pril.

' Viera har kontaktet skolene som ikke tidligere har gått i tog og forspurt om

noen av de ønsker å endre på dette. Ringerike Montessoriskole gir beskjed så

snart FAU har avholdt sitt møte.
. Servicetorget i kommunen er informert om at 17 mai komiteen ikke ønsker

salg av Hellium ballonger.

Diverse:

Møte med teknisk etat i Ringerike Kommune på Follum

John Andreas og Viera har vært i et separat møte med 5 representanter fra diverse

etater i kommunen.

Der gikk man igjen alle punkter i programmet/aktivitetene fra
Kl. 06:00 på morgenen til alt er ryddet sent på ettermiddagen den L7. mai

Ringerike kommune, 09.04.2018

Viera Rozma ra-Frydenlund

Leder
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