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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  17. MAI KOMITEEN 

Møtested:  Leseværelset i 2. etg. 

Møtedato:  02.05.2018  

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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T R¡ngerike
kommune

RE F E R AT L7.mai komiteen

MØtested: Leseværelset i 2.dre etasje

Møtedato: L8.04.2018

Tid: 16:30 - L9:35

Tilstede: Bakken, John Andreas, Loktu, Anne Bj@rg Løvstad, Rozmara-Frydenlund, Viera, Salimi, Parviz

Berg, Tom Ragnar, Ruud, Eli Johanne

lnnkalt til møtet: Russetogsjefene Vigdis og Sebastian

2Olt8

2Llt8

Saksliste

Godkjennelse av referat av 04.04.2018

Godkjent

Hengesaker:

12/18 Va I g/g od kje n ne lse ov bl omste rl eve ra n dør

Anbud innhentet.
Vedtok:

Stua Fjeld sitt tilbud på kr. 8.500,- godkjent og vedtatt

13/18 Volg/godkjennelse ov transportleverandør.

Nettbuss ikke levert noe tilbud.

Askeladden levert anbud på kr. L9.000,- + mva basert
på fjorårets behov. Om det blir endringer i årets, vil prisen

justeres i forhold til dette.

Det er avklart med kommunens juridiske etat at Askeladden

er godkjent som leverandør til kommunen.

Vedtak:

Askeladdens sitt tilbud godkjent og vedtatt.

15/18 Godkjennelse kart/tog oppstilling.

Viera laget nytt kart og satt ¡nn mottatt input fra Eli.

Med en par redaksjonelle endringer ble kartet og

oppstillingen godkjent. Sendes ut til alle skoler, korps, speidere,
politi og teknisk etat i begynnelsen av mai.

Dokid:
1 8035730
(18/1333-2)

L den 18april.2018



t Ringerike
kommune

221t8

231t8

Gjennomgang av status vedr. fordelte oppgaver

A) Eli Ruud
. Tog rekkefølge - OK

. Avklart underholdning i Søndre park. Tidsprogram settes opp til neste møte

. Ringerike Janitsar - spiller ikke på sykehuset da de ikke får honorar
r Bærer av FN-flagget avklart - en representant fra Hvalsmoen
. Toalett ved Kirkegården - Äpnet ? - Eli får bekreftelse

B) John Andreas Bakken

Taler I Nordre park - Nils Helle avslag grunnet tjenestereise.

Steinar Helle hadde ikke funnet noen av veteranene som kunne

Spørre Ole Sannes eller Arne Brodahl

- foreslo at vi skulle

C) Parviz Salimi

lnnhentet skriftlig sØknad fra Ringerike og Hole Røde Kors ledelse (bare muntlig

tidligere). De kommer og serverer P6lser, Sveler, Kaffe, Brus og is.

Tilbakemelding fra Hvalsmoen at de ønsket seg ca. 1-5 billetter til kinoforestillingen.

D) Tom Ragnar Berg

Bussleverandør avklart. Behov settes opp i henhold til innkomne informasjoner

fra korpsene. Godkjennes på neste mØte.

E) Viero Rozmoro-Frydenlund
. Eget kart og marsjrutebeskrivelse laget - OK

. Eget oppst¡llingskart laget - OK

. Avklarer med Ringerike Janitsjar på hvilket grunnlag de krever busstransport

for spilleoppdrag i Jevnaker Kommune
. Taler - Nordre Torv - avslag. Viera og John jobber videre med saken
r Program alle skolene, velforeninger og russen- frist for svar 18 april. De

Fleste har svart. Purrer opp de resterende
r Program/aktivitet korps, kor og speideren er sendt ut med beskjed om å

returnere bekreftelser/endringer frist for svar 18 april. De fleste har svart.

Purrer opp de resterende
. Ringerike Montessoriskole har gitt tilbakemelding om at de deltar i toget.
r Purrer opp Politiet for et møte
. Avklarer med Ring Blad og gutta i kommunens tekniske etat for et møte

og redaksjonellomtale
. Begynner på arbeidet med å sammenfatte all input fra samtlige skoler og

korps til et Program for 17 mai for korrektur - som skal offentliggjøres.
. Sjekker opp ønsket om 15 billetter til Hvalsmoen samtidg som det avklares

hvilken film som vises gratis den dagen.

Diverse:

Endring i fremførselen ov nasjonolsongen.

Mottatt henvendelse fra Preben Johansen. Tradisjonelt synges versene 1-7-8.

Begrunnelsen for å synge vers 3 i stedet for 7 var så interessant at komiteen

2



t Ringerike
kommune

valgte å prøve denne endringen. PJvilfør fellessangen i Søndre Park gi en kort 2

minutters info om begrunnelsen. At teksten - Kvinner stod opp og strede - er en

henvisning til Anna Colbjørnsdatter fra Ringerike. For at det skal gå greit har JBT sagt

seg villig til å være forsanger fra scenen.

Fordeling ov korps og kor til skoler og institusjoner somt lokale orrongement.

Dette ble en utfordrende oppgave, da det er en god del endringer. Færre korps og kor

samt redusert kapasitet til de gjenværende, gjü at man nå er kommet i en fase, hvor

det å opprettholde tidligere års aktivitet snart ikke vil kunne la seg gjennomføre.

Møte med Russetog sjefene

Vigdis og Sebastian møtte opp og vi gikk igjennom deres arrangement i

felleskap. Avtalt at de blir med på møtet med Politiet for ytterligere avklaringer som

komiteen følte at lå inn under politiets ansvarsområde.

Ringe rike kom m u ne, 22.04.2018

Viera Rozmara-Frydenlund

Leder
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