DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)
Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32016107
E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/DIR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2/2011
DATO
STED
KLOKKA

: MANDAG 2. MAI 2011
: Idrettens Hus (3.etg.), møterom A
: 17.30

TILSTEDE
FORFALL

: Julie Nålby, Jan Rockstad, Ravi Sunder, Kyrre Frøyd, Oddvar Moen, Kjell N.
Nilsen, Monica Sun Bakken, Eli Tufte Hansen, Hanne Bredde Vig
:Tone Sverreson Ørmen, Bjørn Orhagen

Sak nr.
08/11

Protokoller / referater

08.01
Behandling:

PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 1/2011 – 24. mars 2011.
Styreprotokollen ble gjennomgått. Vedtak skal markeres tydeligere.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

08.02
Behandling:

Referat fra AU-møte 1/2011 den 12. april
Styreleder orienterte om saker fra AU-møtet 12/4-11.

Vedtak:

Referatet tas til etterretning.

09/11

Interne komiteer / utvalg - medlemmer / saker / møteplan

09.01
09.02
09.03
Behandling:

Anleggsutvalget – medlemmer ble utpekt, forøvrig vises til sak 10.
Tildelingsutvalget – medlemmer utpekt, for saker / framdrift, se sak 12.01.
Stipendkomiteen – medlemmer / saker / status.
Søknadsfristen for årets Utviklingsstipend er nå ute. Relativt få søkere. Bør
kunngjøres bedre. Annonse i DT drøftes. DIR ønsker at tildelingen skjer på
Buskerudidrettens festaften fra 2012. Stipendkomiteen avgjør dette i et møte
snarest mulig.

Vedtak

Fristen forlenges. Komiteleder og sekretær kontakter BIK ang. ny ordning for
utdeling av stipendiet og DK i fht annonsering i DT.

09.04
Behandling:

Andre komiteer etc (Hallkomite, Jubileumskomite, Inkluderingsprosjekt)
Medlemmer i komiteene ble utpekt. Redigert oversikt sendes ut til styret fra DL.
Fordeling av oppgaver innad i komiteene drøftes internt på første møte i hver av
komiteene.

Vedtak:

Sammensettingen av alle komiteene godkjennes.

10/11

Anleggssaker og spillemiddel(SM)-prioriteringer

10.01
Behandling:

Anleggsutvalget i BIK’s innspill om prioriteringer av årets SM til fylket.
Innstillingen fra BIK foreligger. 8 av 19 nærmiljøanlegg i Drammen vil motta støtte.
Drammen hadde 24 % av søknadsbeløpet, men mottar kun16 % av bevilgningene
til ordinære anlegg i Buskerud for 2011. Drammen kommer mindre heldig ut (kun 5
av 26 godkjente søknader får SM) enn andre kommuner i fylket pga at DK hadde
prioritert SM til Gamle gress på 6. plass, og fylket har som prinsipp å ikke
overstyre kommunenes rekkefølge. DIR ønsker å oppfordre BIK’s styre til å
prioritere Drammen i fremtidige tildelinger. Ventetiden for tildeling av SM blir nå
lengre i Drammen enn i andre kommuner.

Vedtak:

DIR sender et brev til BIK innen deres styremøte 4/5. Brevet må oppfordre
BIK til å prioritere Drammen høyere i fordelingen av neste års tildelinger.

10.02
Behandling:

Innspill og dialoger om nye anlegg siste halvår.
Anleggsutvalget må snarest sette seg sammen med klubber på Bragernes for å se
på nye anlegg i bydelen Bragernes samt nye anlegg i Drammen generelt.

Vedtak:

Anleggsutvalget samler innpill som er kommet fra klubbene og kommunen
og legger dette fram for styret før sommeren 2011.

10.03
Behandling:

DIR-prioritering av anlegg – innspill fra styret til Anleggsutvalgets arbeid.
Idretts- og friluftsplan for Drammen skal igjen revideres. Vedlikehold av de eldste
kunstgressbanene på Konnerud, Marienlyst, Fjell og Øren må prioriteres med
minst en rehabilitering av kunstgress pr år framover.

Vedtak:

Tas opp i første samhandlingsmøte eller i eget anleggsmøte med DK.

11/11

Samarbeid med Drammen kommune

11.01
Behandling:

Tilbakemelding fra bydelsmøtene med politikere i april.
Få deltakere fra bydelene. DIR har deltatt på flere av møtene. Agendaen har ikke
fristet innbyggerne. DIR ønsker å framsette forslag om innhold i møtene. Tas opp i
avisinnlegg og som del av valgkampmøtene.

Vedtak:

DIR v/sekretæren sender et brev til DK som etterspør invitasjon til idrettslag
og mulighetene om mer idrettsrelaterte temaer på Bydelskonferansene.
DIR’s styreleder skriver et innlegg til DT og Byavisen om saken.

11.02
Behandling:

Forslag til saker på Samhandlingsmøte nr 1, i sær budsjettinnspill.
DIR har ikke blitt invitert til noe Samhandlingsmøte med DK i år. DIR ønsker å ha
et Samhandlingsmøte våren 2011, men er redd for at det kan være for sent for
innspill til budsjettet.

Vedtak:

DIR ønsker å invitere DK til et raskt Samhandlingsmøte våren 2011 hvis dette
er mulig og hensiktsmessig. Hvis ikke utsettes møtet til høsten 2011. DL
jobber videre med dette.

11.03
Behandling:

Samarbeidsavtale mellom DIR og Drammen kommune (DK) – framdrift.
Uavklart pr møtedato (Tilbakemelding kom 5. mai om at avtalen skal behandles
politisk før ferien).
Tas opp i Samhandlingsmøtet våren 2011.

Vedtak:
11.04
Behandling:

Utfordringer rundt reklame- og tivoliavtalene.
Den viktige tivoliavtalen har en usikker framtid bl.a. pga usikkerhet rundt hvor de
neste års tivolier kan gjennomføres.
Reklameavtalen ble forlenget av de to partene DIR og CCN sist sommer, men ble
likevel stoppet av DK seinhøstes.

Vedtak:

Tivoli- og reklameavtalene tas opp i Samhandlingsmøtet våren 2011.

11.05
Behandling:

Oppfølging av aktuelle saker i DT sist uke, se vedlegg.
To aktuelle saker fra media sist uke ble diskutert, bl.a. den om bydelskonferanser.

Vedtak:

Sakene følges ikke opp fra DIR utover det som er nevnt under sak 11.01.

12/11

Søknader / saker med økonomiske konsekvenser

12.01
Behandling:

Kommunal støtte til byens IL / status og noen prinsippavklaringer.
AU behandlet kommunal støtte i sitt møte 12. april. Hodestøtte til klubber med lav
medlemskontingent reduseres til 75 % av den enkelte klubbs medlemskontingent.

Vedtak:

DIR ber BIK gi kurs i klubborganisering til klubber som sliter med gode
årsberetninger og regnskap. Kommunal støtte tildeles først etter at kurs i
organisering av idrettslag er gjennomført. Kommunal støtte fordeles etter
utløp av ny søknadsfrist 20. mai.

12.02
Behandling:

Størrelse på - og behandling av - årets Utviklingsstipend.
Det ble foreslått å forskyve tildelingen av Utviklingsstipendiet til mars, samtidig
med idrettsgallaen i Drammen teater. Nå ”forsvinner” tildelingen i et annet
idrettsarrangement. Det er samtidig et ønske om at utviklingsstipendiet økes med
minst kr 10.000 slik at man har anledning til å tildele 3 utviklingsstipendier årlig.

Vedtak:

Ny størrelse og ordning for tildeling av Utvikingsstipendiet tas opp i
Samhandlingsmøtet våren 2011.

12.03
Behandling:

Administrative ressurser
Morten Backe ønsker å trekke seg fra arbeidet med koordinering av IL for DIR
grunnet stor arbeidsmengde i Skiold. DL har for mange arbeidsoppgaver etter at
Tom-Arne Winnæss sluttet i november og kan ikke ta over dette ansvaret også.

Vedtak:

AU sammen med DL og BIK’s idrettssjef (arbeidsgiver) jobber videre med å
finne en løsning på det administrative arbeidet i DIR.

12.04
Behandling:
Vedtak:

Prosess for Inkludering i IL-arbeidet / konklusjoner fra innledende møte
Forberedende møte ble avholdt 26/4. Prosjektplan fremlagt. Videre arbeid i en
nyopprettet arbeidsgruppe må prioriteres.
Nytt møte i arbeidsgruppen i uke 19.

13/11

Orienteringssaker.

13.01

Status Jubileumsaktivitetene for idretten / fordeling til klubbene.
Orientering v/ Ravi Sunder og DL: Antall aktivitetstimer og deltakere så langt i
jubileumsstafetten ble presentert.
Fordeling av jubileumsmidler: ca 80 % av hva hver av klubbene hadde søkt om. Ca
480.000 NOK til fordeling totalt hvorav noe brukes i en siste runde til høsten.
Gjennomførte og planlagte jubileumsarrangementer er søknadsberettiget.
Status for de 200 jubileumsarrangementene vil foreligge i uke 19.
Jubileumsstafetten avsluttes 18. juni der bl.a. flest mulig innen Idretten i byen bør
delta på en defilering fra Marienlyst til Parken / Elvebreddene.

13.02

Nytt Drammensidretten nr 2/2011 og eventuelt idrettskalender for 2012
Orientering v/ Jan Rockstad: Saken ble behandlet på AU-møte 12/4-11. Plan for
videre arbeid med Drammensidretten skissert i referatet fra AU-møtet følges. Liste
med aktuelle temaer for Drammensidretten nr 2/2011 meldes inn til DL.
Idrettskalender lages ikke for 2012.

14/11

Eventuelt

14.01

Hjemmeside. DrammenIR-domenenavnet er ledig. Kyrre Frøyd og DL ordner med
rettigheter til dette. Ressursperson ang. utformingen av hjemmesiden kontaktes.
Facebook-sider etableres for DIR i fht aktuelle saker.

14.02

Drammen Kulturforum ønsker en dialog med DIR for å vurdere om
arbeidsformene til DIR kan adopteres.

14.03

Forslag til neste styremøte: Blir tirsdag 21.6. kl 17.00 med påfølgende sommeravslutning. Tid og sted avgjøres av DL og leder. Gjesteliste ble diskutert.
Videre møteplan for høsten ble diskutert og sendes til styret snarest.

14.04

Valget 2011. To arrangementer (åpne valgmøter). Saken tas opp på neste AUmøte og AU involverer styret via mail om datoer og tema.

14.05

”Norge på langs” i Drammenshallen torsdag 6/5 kl 14.00. Handicap-idretten
markerer en landsomfattende rekrutteringskampanje i regi av NIF.

14.06

Helgen 28.-29. mai. Da er det mange arrangementer på Marienlyst-området
samtidig; Fylkesturnstevne, NM banestafetter og SIF-kamp mot Fredrikstad som er
flyttet til lørdag. DIR v/Julie Nålby tar kontakt med SIF, friidrettsklubbene og
Drammen Turnforening for å avklare situasjonen i sær på lørdag 28. mai.

Møtet ble avsluttet kl.19.45.

Hanne B. Vig
Referent

Kopi til:
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Arild Eek, kultursjef Tone Ultveit Moe, fung.
virksomhetsleder Live Johannessen, prosjektmedarbeider Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy
Svendsrud, idrettskonsulent Marte Bøhm, Anniken Refvem, Fysiotekleder Elin Hannevig Celius,
samt leder og nestleder i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Knut
Anders Berg.
IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets, Bedriftsidrettskretsen, Buskerud Fylke
v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR (Arild
Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt valgkomiteen i DIR (Bjarne Stabæk, Arne
L. Andersen, Kari H. Bodahl, Arild Fredriksen).

