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REFERAT FRA STYREMØTE NR 4/2012. 

 
DATO  : ONSDAG 19. SEPTEMBER 2012 
STED  : Idrettens Hus (3.etg.), møterom A 
KLOKKA  : 17.00-19.20 
 
TILSTEDE:  Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Oddvar Moen, Julie Njålby, Kjell Nilsen (til 

kl. 18.00), Tone Sverreson Ørmen, Ravi Sunder 
 

FORFALL:  Eli Tufte Hanssen, Inge Tveit, Monika S. Bakken, Bjørn Orhagen 

 

Møte nr 4/2012. 
 

Sak nr. 

20/12  PROTOKOLLER / REFERATER 
 

20.01 PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 3/2012 – 21. juni 2012. 
 
20.02 Referat fra internt AU-møte 27. august – tas til etterretning. 
 

Vedtak:  Styreprotokollen godkjennes og legges ut på DIR’s nettside. 

 
21/12  ÅRETS TILDELING AV LAM og UTVIKLINGSSTIPENDIER  
 

21.01  Tildelingsutvalgets leder Kyrre informerte om prosess og beslutninger i 
utvalget og la fram deres innstilling til LAM-fordeling for 2012. Kjell ba DIR sette  
BIK i gang med å følge opp en av byens klubber og deres medlemstall 
nærmere. Etter en dialog på hvem som kan få midler fra delpotten for utøvere 
med spesielle behov konkluderte styret med at NIF må utfordres på å komme 
med en tydeligere definisjon på dette. 

 

Vedtak: Styret vedtok den innstilling utvalget la fram, men en del typer klubber 

tilskrives og sjekkes i fht samhandling med private aktører. Når det er 

klart sendes fordelingen til NIF for utbetaling i oktober. 
    

 
21.02 Stipendkomiteen la fram sin innstilling på ei jente og en gutt som mottakere av 

årets U-stipend. Det var skuffende få søkere i år til tross for ekstrarunde, kun 2 
jenter og 8 gutter, men 2 av disse måtte forkastes da de ikke var medlemmer i 
Drammensklubb. 

 

Vedtak:  Utvalgets innstilling ble vedtatt, men mottakerne er konfidensielle til 

utdelingen har skjedd. U-stipend-innstillingen sendes kommunen med 

forslag til dato og sted for utdelingen. 

 
22/12  AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGSUTVALGET  
 

22.01 Det ble gitt informasjon om div. anleggsmøter / dialoger i august / september; 
 - Møte om kommunens svar på Oslos OL-forespørsel 15/8. 

mailto:oddvar.moen@nif.idrett.no
http://www.drammenir.no/


  
 - Hallmøte på Øren 24/8 om nytt hallkonsept som nå bygges i Rollag. 
 - Møte i Gjerpenkollen 3/9 sammen med BIK om fylkets gratis bruk av bakkene. 
 - Infomøte om multihall på Marienlyst med DK og friidretten 17/9. 

 
 

22.02  Rullering hovedplan - Temamøte 3 den 13/9 samt oppsummeringsmøte om 
felles prioritering av rehabiliteringsbehov med VNI den 14/9. 

  DL informerte om disse to møtene, referat vil komme fra DK av det førstnevnte. 

 
22.03  Spillemidler – Status / prosess for SM-prioritering 2013 av bygde anlegg. 
 

Søknadsfristen her er 15. oktober, men DIR bør sette i gang sitt arbeid med 
søknadene slik at man kan behandle forslag til prioriteringslister på neste 
styremøte 30/10. Oppstart må skje i dialog med kommunens SM-ansvarlige. 

 
23/12  DIALOG MED POLITIKERNE OM SAMHANDLING OG BUDSJETT  
 

23.01  DIR’s utfordringer om nødvendig støtte til idretten i 2013-budsjettet. 
AU i DIR hadde det første møtet med nyvalgte idrettspolitikere primo 2012. Nye 
drøftelser må skje i høst for å sikre et tett samarbeid om Hovedplanarbeidet 
framover samt for å få avklart om kommunen ønsker å opprettholde Inkludering 
i IL og Idrettens Servicekontor (DIR). 

 
23.02 DIR’s forslag til anleggsprioriteringer framover / investeringsbudsjettet. 

DIR må konkludere ang. prioritering av nye anlegg og rehabiliteringer for hhv 
året 2013 (egen sak) og ny planperiode 2014-2017. Her må DIR først ha en 
prinsippdiskusjon med idrettspolitikere om dette før budsjettet vedtas. 

 
23.03 DIR’s deltakelse og involvering i åres bydelskonferanser. 

 Ansvar for styrets deltakelse på de 8 møtene er fordelt og formidlet til ansvarlig 
for bydelskonferansene. DIR er bedt om å være en av 3 innledere på møtene 
på Fjell / Austad og Strømsø, mens flere av bydelsidrettslagene også er invitert 
som innledere i sine bydeler.  

 
24/12  ORIENTERINGSSAKER. 
 

24.01  Økonomisk status for DIR pr august 2012 ble presentert, den er også sendt til 
Kontrollkomiteen.  

 

24.02  Status Inkludering i IL – DL informerte om NIFs samling for deltakende byer 
og om dialog med KUD om Drammens situasjon. Han informerte også om 
oppstartsproblemer for et par klubber ved Fjell skole som en følge av at DIR’s 
koordineringsressurs nå er borte. 

 
24.03 Fellesuttalelse med BIK ang høring om ATP-strategi Buskerudbyen. 
 

24.04 Status ang Drammens muligheter for å bli OL-arrangør. 

 
25/12  EVENTUELT  
 

- Jan informerte om henvendelse fra Norges Bandyforbund som ber DIR få til et 
møte med DK ang islegging av Gamle gress da de mener at bystyrets vedtak 
om dette ikke er annulert og at påstander om problemer med å legge is her for 
bl.a. en VM-kamp til vinteren ikke er faglig korrekte. Jan følger opp saken. 
 



- Tone refererte fra BIK’s/NIF’s konferanse om idrett for funksjonshemmede. 
En bra konferanse, men litt for ensidige foredrag. Det bør også settes fokus på 
at idretten kan tilrettelegge for barn som bare faller litt utenfor ved å komme inn 
tidlig slik det legges opp til i det nye prosjektet til DBK. 
 

 

   
Neste styremøte – onsdag 30. oktober 

 
 
 

Drammen 12/10- 2012 
 
 
 

Oddvar H. Moen 
 

Referent 
 
 
 

   

 

Kopi sendes til: 
 

DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Bertil Horvli,  VNI-leder  Sten Petter Aamodt, 

prosjektmedarbeider Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent 

Marte Bøhm, fysiotekleder Elin Hannevig Celius, varaordfører Tove Paule, leder og nestleder  i 

Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Kristin Haftorn Johansen og Yousuf Gilani samt 

leder av Bystyrekomiteen for oppvekst Elisabeth Lindberg. 

BUSKERUD FYLKE:  fylkesidrettskonsulent Randi Haldorsen, leder av Kulturkomiteen Terje 

Vegard Kopperud. 
 

 

IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets-fellespost, BIK-leder Roar Bogerud, 

org.sjef BIK Jorunn Horgen, Bedriftsidrettskretsen v/DL, 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). 

 

 

 


