
DRAMMEN IDRETTSRÅD



Wenche Christoffersen

Kort tid før jul fikk vi den triste beskjed

at Wenche hadde sovnet inn etter en tids

sykeleie i en alder av snaut 60 år.

Wenche var ny i Idrettsrådssammenheng.

Hun ble innvalgt som varamedlem i års-

motet i mars 1997, og dette var et verv

hun gledet seg til å ta fatt på.

Alle som kjente «tante Wenche» visste at

når hun påtok seg et verv, så skulle hun.

gjøre sitt beste ut av de oppgaver hun ble

pålagt, og det skjedde også i Idrettsrådet.

Med lyst og glød tok hun straks tak i de

ting hvor hun mente å kunne bidra med

noe positivt, og hun var fra første stund

på bølgelengde med alle oss andre i styret.

Dessverre, det ble ikke mange månedene

hun fikk virke hos oss før vi fikk beskjed

fra henne at hun hadde fått en alvorlig

sykdom. Dette gjorde at hun måtte frasi

seg sitt verv midtveis i sitt første virkeår,

men helt til det siste fulgte hun ivrig med

i Idrettsrådets virke.

Selv om hennes tid i Idrettsrådet ble kort

lærte vi å sette stor pris på henne og på

de meninger og ideer hun sto for.

At Wenche var populær og hadde en stor

venneskare rundt seg kom tydelig fram i

alle de blomster og kranser som lå ved

hennes båre, og ved et mer enn fullsatt

kapell da hun ble bisatt.

Vi takker for den tid vi fikk dele med

Wenche i Idrettsrådet,
og

lyser fred over hennes minne



Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte 1998
avholdes MANDAG 16. mars
I Sturlahuset, Underlia 73
kl. 18.00 - MERK TIDEN

Saksliste møtet

1. Godkjenne sakslisten

2a. Velge dirigent
Styret foreslår: Eystein Weltzien

2b. Velge møtesekretær
Styret foreslår: Idrettsrådets sekretær

2c. Velge 2 delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.
3. Godkjenne de fremmøtte delegater.
4. Behandle den utsendte årsberetning.
5. Behandle regnskap for 1997 utsendt i revidert stand.
6. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 1998/99.
7. Behandle innkomne forslag.
8. Vedta Idrettsrådets budsjett for 1998/99.
9. Foreta valg i henhold til NIFs lover.

Kjøreplan i årsmøtet:
1. Drammens Turnforenings elitegruppe viser sin idrett
2. Seksjonsleder Øyvind Kristensen-Marienlystområdet
1 Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte 1998

HUSK: ferdig utfylt og underskrevet fullmaktskjema.

Vi ønsker lagenes delegater og gjester velkommen
Drammen 4. mars 1998
for DRAMMEN IDRETTSRÅD

Helge Slaatta (sign)
leder

77

Arne Lan'glie Andersen
sekretær'
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~::.    rsbere r~irg  for  perioder~ 'I O. mars 'I 97 1 G. mars -1998 

Tillitsverv Tillitsvalgt Lagtilhørighet På valg
11998

Leder Helge Slaatta Strømsgodset IF NEI

Nestleder Bent Mogensen Drammen Håndballklubb JA

Kasserer Astrid Storegjerde Drammens Turnforening JA

Sekretær Arne Langlie Andersen NMK Drammen NEI

Styremedlem Svein Backe Drammen Slalåmklubb NEI

Styremedlem Knut Åserud Bedriftidrettsrådet NEI

Styremedlem Kari H. Bodahl Åssiden IF JA

Styremedlem Eystein Weltzien Konnerud IL JA

Ungdomsrepresentant Gro Jetsmar Drammens Turnforening NEI

1. varamedlem
JA*

2. varamedlem Terje Ruud Drammens Skøiteklubb JA

Revisor Tor Omholt IL Drammen BUL NEI

Revisor Knut Johansen Sirius FK JA

1. varamedlem Arild Knutsen Ski & Ballklubben Skiold NEI

2. varamedlem Jan Lokshall Drammens JA
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Leder
Ski & Ballklubben Skiold  JA

Medlem Kjersti B. Ulvik NMK Drammen JA

Medlem Ole Hans Unelsrød Skoger IL JA

Varamedlem Finn Engum Bedrif tidrettsrådet JA

* 1. varamedlem skal ve_ges for 1 år (gjenstående periode for Wenche Christo
ffersen)

Buskerud Idrettskrets Ting / Idrettens Studieforbunds Ting:

Bent Mogensen - Svein Backe- Kari H. Bodahl- Eystein Weltzien

Astrid Storegjerde og Arne Langlie Andersen
Marienlystutbyggingen:

Helge Slaatta og Arne Langlie Andersen

Sentral byggekomite for Marienlystområdet:

Bent Mogensen og Terje Ruud (komiteen er pr. dato ikke opprettet).

Buskerud Idrettskrets komite for "FairPlay-prisen ":

Helge Slaatta
NHOs prosjekt "Sammen for Drammen":

Helge Slaatta, Arne Langlie Andersen, Terje Ruud,

Tron Pettersen og Sven Erik Hallgren.
Ungdommens Idrettsting i Drammen:

Gro Jetsmar som deltaker og Arne Langlie Andersen som observatør.

B/Ks Idrettsfaglige råd:

Eystein Weltzien
BIKs anleggskonferanse:

Helge Slaatta - Bent Mogensen og Eystein Weltzien
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  Representasjon - forts t: 

NIF/NOKs seminar for anleggskontakter på Gjøvik:

Eystein Weltzien var innleder i konferansen.

BIKs Toppidrettsmøte i Idrettens hus:

Svein Backe.
Drammen kommunes prisutdeling for norgesmestre o.a.:

Bent Mogensen
Drammen kommunes seminar "Kulturplan for Drammen":

Eystein Weltzien.
BIKs seminar for ansatte og tillitsvalgte 10/10-11-10-97:

Knut Åserud.

Idrettsrådets medlemmer har i 1997 deltatt i møter med en rekke lag og i andre

sammenhenger, og vi nevner:

Drammen Svømmeklubb i forbindelse med hatleie og treningsvilkår:

Helge Slaatta og Terje Ruud.

Eldrerådet i forbindelse med "Drammensidretten mot år 2000":

Sven Erik Hallgren.
Møter med flere av byens idrettslag i forbindelse med barneidrett:

Eystein Weltzien.

Møter med flere av byens idrettslag og befaring av områder for nærmiljøanlegg:

Eystein Weltzien.
IF Hellas og Konnerud IL i forbindelse med 0-kart Strømsøåsen:

Arne Langlie Andersen.
Møte med Expo Team/Drammen kommune vedrørende dugnader:

Arne Langlie Andersen.
Møte med prosjektgruppa for Drammen Atletic Park.

Hele styret.
Initiativtakerne for "fremtidig kunstisanlegg i Drammen":

Kari H. Bodahl og Helge Slaatta.

 IDRETTSRAD SVARLIGE OVERFO►R.

Nærmiljøanlegg / barneidrett / allidrett / idrettskoler:

Eystein Weltzien
Helse / miljøsaker:

Kari H. Bodahl og Svein Backe
Kvinnelige lederes utvikling og kompetanse:

Gro Jetsmar og Kari H. Bodahl
Anleggsplaner / prioriteringslister:

Kari H. Bodahl - Terje Ruud og Eystein Weltzien
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Interne utvalg:

Tildelingsutvalget:

Helge Slaatta - Svein Backe Wenche Christoffersen/Astrid Storegjerde o
g

Arne Langlie Andersen.
Komite for etablering av Idrettens Servicekontor:

Helge Slaatta Gro Jetsmar - Bent Mogensen og Arne Langlie Andersen

Avtale om reklame på byens kommunale idrettsanlegg:

Helge Slaatta - Bent Mogensen og Arne Langlie Andersen

  øtevi rksom

I årsmøteperioden er det avholdt:

. ... 
. ._ . . - .... .

Ordinært årsmøte mandag 10. mars i SIF-huset, Gulskogen.

11 styremøter - de fleste avholdt i Idrettens. Hus på Gulskogen.

2 samhandlingsmøter med Idrettsseksjonen i Drammen kommune.

1 møte for redigering av kriterier for søknad om kommunal stønad.

Disse møter kommer i tillegg til de som er angitt ovenfor.

►rsmØtet 1997:

Årsmøtet 1997 ble avholdt på SIF-huset Gulskogen mandag 10. mars.

Før oppstart på årsmøtets ordinære saksliste var det en oppvisning av

juniorene i Konnerud ILs judogruppe. Det ble en fin oppvisning og øv-

elsene ble godt kommentert av troppens dyktige trener.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) var innbudt for å presentere

prosjektet "Sammen for Drammen" hvor idretten ble en av flere sam-

arbeidspartnere, - og hvor Idrettsrådet også ble en aktiv medspiller.

Satsningsområder i prosjektet var:

Idedugnad for byens næringsliv og idrettene - lederopplæring for til-

litsvagte innen de frivillige organisasjoner - intensivert kamp mot
kriminalitet- rusmisbruk, både narkotika og alkohol, samt den økende

voldstendensen i samfunnet.

Eystein Weltzien som er Idrettsrådets barneidrett / allidrettsansvarlige

ga sammen med Jakob Vik fra Buskerud Idrettskrets en presentasjon

de aktiviteter som er planlagt - og tildels igangsatt. Dette er også en av

satningsområdene Idrettsrådet har listet opp i rapporten "Drammens-

idretten mot år 2000".

Jakob Vik redegjorde også kort for organiseringen av Idrettens Studiefor-

bund - og om forbundets hovedmål.
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Saker til behandling

Det har vært et år med mange tunge saker til behandling, og lederen har i

sin betraktning for året kommet inn på mye av dette.

Vi finner det rimelig også på denne plass i beretningen å påpeke at Idretts-

rådet har fått gjennomslag i Hovedutvalget for kultur med gratis halleie for

barn og unge, i og med bevilgningen på årets budsjett på kr. 300.000,00

Hovedutvalget har gitt Idrettsrådet mandat til å lage regler for dette, og

Hovedutvalgets intensjon er å øke dette beløpet etterhvert.

Idrettens Servicekontor er en sak som Idrettsrådet har brukt mye tid på -

både overfor kommunen og Buskerud Idrettskrets. I skrivende stund

er det skrevet kontrakt om kontorplass i nye Idrettens Hus på Marienlyst,

Idrettsrådet ser med forventning fram til årsmøtet 1998s behandling av

det fremlagte finansieringsforslag for å etablere Idrettens Servicekontor

i Idrettsrådets regi.

Sammen med Øyvind Kristensen som Drammen kommunes representant

har det vært en rekke møter med fa. Arne Dokken med formål å lage

kontrakt for reklame på de kommunale idrettsanleggene i byen

Avtale er godkjent av avtalepartnerne Arne Dokken Drammen kommune -

Drammen Idrettsråd, og medfører at Idrettsrådet gis faste inntekter årlig-

foreløpig i 5 år med rett til opsjon på avtalen. Inntektene fra avtalen skal

benyttes til bI. a drift av Idrettens Servicekontor og arbeidet for barn og

unge i Drammen.

Idrettsrådet har vært en viktig medspiller i arbeidet med å forberede ut-

viklingen av Marienlystområdet. Leder og sekretær har deltatt i komiteen

som nylig la fram sin innstilling om dette, - en innstilling som høstet man-

ge lovord i Hovedutvalgets møte 5. mars d.å.

Byens nærmiløjanlegg - både eksisterende og påtenkte er gitt bred plass

i idrettsrådets arbeid dette året, og også bedret informasjonssflyt fra

ldrettsrådet ut til lagene er tatt tak i på ulike måter.

Som nevnt tidligere har vært et arbeidssomt år, - nesten på grensen av det

forsvarlige på hobbybasis, og dette bør lagene bite seg merke i.

De tillitsvalgte som ikke er på valg i årsmøtet 1998 ser med forventning

fram til å fortsette det arbeid som er påbegynt i forbindelse med hva som

var opplistet i Idrettsrådets handlingsplan. Ved å gå tilbake til handlings-

planen vil man se at svært mange av punktene der er gjennomført, og at de

fleste andre er godt påbegynt.

Idrettsrådets handlingsplan for kommende periode vitner ikke om at aktivi-

teten blir mindre etterhvert.
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i un~le ~tør~ader ~ 

For året 1997 bevilget Drammen kommune kr. 950.000,00 som stønad til

byens idrettslag. Idrettsrådet er gitt mandat til å lage fordelingskriterier og

forslag til fordeling av disse midlene. I tråd med vedtaket i ldrettsrådets

årsmøte ble kr. 900.000.,00 fordelt til ialt 38 lag som hadde søkt, og Idretts-

forslag til tildeling ble godkjent av et enstemmig Hovedutvalg for kultur.

I perioden har ldrettsrådets tildelingskomite endret noe på søknadskriteri-

ene for søknad om kommunal stønad. Idrettsrådet har bedret tilskuddene

som er rettet mot barn og ungdom under 17 år på bekostning av voksen-

idretten, helt i tråd med politikernes og idrettens egne ønske.

 Spillemidler

Idrettsrådets priorieteringsliste for tildeling av spillemidler ble også tatt

til enstemmig orientering av Hovedutvalget for kultur. Idrettsrådet har i

perioden laget overrsiktskjema vedrørende søknadsfrister for de ulike

elementer man skal forholde seg til, ogdette er utsendt til lagene.

c1gS t,ttV i i( l:i:ll g e t.l:

1997 er hele 9 nye lag i Drammen kommune tatt opp som medlemmer i

Norges ldrettsforbund (NIF).

2 lag er strøket som medlemmer, og det er pr. dato 77 lag registrert.

NYE LAG:

Aronsløkka Fotballklubb Kleivene Innebandyklubb

Drammen Tandemklubb Drammen "Tiger" Bowlingklubb

Øren Innebandyklubb Drammen Tamilklubb

Drammen Bandyklubb Konnerud lnnebandyklubb

Bragernes Terreng Sykkelklubb

Idrettsstipend

For året 1996 var det innen fristens utløp innkommet ialt 7 meget vel:

begrunnede søknader om tildeling. Alle søknadene gjaldt enkeltutøvere.

Det innkom 3 søknader på jentesiden - og 4 på guttesiden.

Etter grundig gjennomgang av forslagene falt ldrettsrådets enstemmige

valg på disse kandidatene:

Jenter: Kristin Bjerknes Drammen Roklubb

Gutter: Daniel Eriksen Drammen Judoklubb
Stipendiene som hver var pålydende kr. 10.000,00 ble overrakt vinnerne

av byens Ordfører Lise Christoffersen i en kommunal tilstelning for bl a

byens norgesmestere og andre prisvinnere. Tildelingen fant sted

torsdag 25. september i byens storstue "Rådhuset".
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Drammensidretten mot år 2000 
Prosjektets rapport ble presentert for medlemme i Hovedutvalget for

kultur i Hovedutvalgets møte i mars måned, og rapporten ble godt mottatt.

Prosjektet er under konstant oppfølging, og noen av delelementene er

ferdigstilt. Det som gjenstår vil bli kontinuerlig fulgt opp - blandt annet

gjennom Idrettsrådet handlingsplan for den kommende periode.

Det viktigste delprosjektet er etablering av og drift av Idrettens Service-

kontor i Idrettens hus på Marienlyst.

ERENS BETRAKTNINGER FOR ARET 1997 

Det året vi har lagt bak oss er det første hvor Drammen ldrettsråd ha hatt et plando-

kument som styringsgrunnlag for sitt arbeide og satsingsområder. Jeg sikter selvføl-

gelig til ldrettsrådets rapport
«DRAMMENSIDRETTEN MOT AR 2000»

som ikke bare har vist seg å gjenspeile hvor skoen trykker for idrettsbevegelsen i

Drammen, men også gitt endel føringer når det gjelder konkrete tiltak.

Rådets handlingsplan og øvrige gjøremål har vært preget av å medvirke til å realisere

de ønsker og behov som fremkommer i rapporten og som ldrettsrådets årsmøte 1997

enstemmig stilte seg bak. Det er derfor med en ikke så liten stolthet jeg på vegne av

Drammen ldrettsråd kan vise til at vi har kommet et langt stykke i dette arbeidet. Jeg

tillater meg her å nevne noen sentrale tiltak som refererer seg til vår handlingsplan for

1997/98.

Etablere «Idrettens Servicekontor» 

Gjennom et målbevisst informasjonsarbeide overfor byens politikere, både i

«Hovedutvalget for kultur» og til gruppelederne i bystyret, god og konstruktiv dialog

med kommunens kultur-/idrettsadministrasjon og aktiv medvirkning til å skaffe til-

skudd til driften av Servicekontoret gjennom reklame, har vi stor tro på at «Idrettens

Servicekontor» vil være en realitet i Drammen i løpet av året, dersom Hovedutvalget

for kultur i sitt aprilmøte bevilger de nødvendige midler vi har søkt om for å komme

igang.
Når vi ser positivt på denne behandlingen er det bl.a. fordi vi føler at Idrettsrådet har

politikernes tillit, samtidig som byens ordfører har sendt oss følgende uttalelse:

«Kultursektoren vil samarbeide med idrettsseksjonen i å fremme sak om opprettelse

av Idrettens Servicekontor for Drammen i løpet av første halvår 1998.

Forslaget vil bli fremmet i hovedutvalget for kultur som rette politiske organ.»

En positiv avgjørelse vil innebære at Servicekontoret vil være etablert i kontoret i Id-

rettens Hus så snart «daglig leder» er ansatt for da å være til hjelp og støtte for idretts-

lagene i Drammen.

Påvirke og være medspiller i utviklingen av Marienlyst ldrettspark

En kommunal prosjektgruppe hvor Idrettsrådet var representert med to medlemmer

utarbeidet en rapport om Marienlyst-området utfra følgende målsetting:

«Marienlystområdet skal være et helårlig aktivitetsområde for både organisert og uor-

ganisert virksomhet knyttet til kultur idrett og annen opplevelse».

(fortsettes neste side);
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Rapporten fikk meget positiv omtale da den ble presentert på siste 
møte i Hovedutval-

get for kultur. Det forventes at den videre politiske behandling vil 
resultere i en hand-

lingsplan som gjør det mulig å få realisert prioriterte forslag.

Når det gjelder Marienlyst-området er det mange interesser, derfor er 
ldrettsrådet opp-

tatt av at interessegrupperinger forenes om et felles syn der dette
 er mulig.

Påvirke kommunen til å innføre gratis «hall-leie» for barn og ungdom 
under 17 år

Det er vist stor politisk vilje til å gå inn for en slik ordning. For 1998 ha
r Drammen

kommune bevilget kr. 300.000 som ldrettsrådet vil få til behandling når
 det gjelder kri-

terier og fordeling. Slike øremerkede midler vil være til hjelp og støtte
 for barn og

ungdoms mulighet til å drive med idrett da kostnadene på dette områd
et representerer

store utgifter for lagene og dermed også utøverne.

Utarbeide forslag til reliserinq av nærmilløanleg_q

Et av rådets medlemmer hadde som spesialoppgave i samarbeide med
 kommunen og

BIK å kartlegge behovet for nærmiljøanlegg i byen gjennom møter med 
idrettslag g eo-

grafisk  spredt i kommunen. Rapporten «Nærmiljøanlegg for uorganisert
 idrett» som

dette arbeidet resulterte i ble sendt idrettslagene til høring og deretter 
oversendt

kommunen for videre behandling.

Bedre informasjonsflyten =mellom idrettsrådet o_g lagene

Fra rådets side har vi sendt protokoller fra våre styremøter til samtli
ge lag. Dette hå-

per vi bidrar til at rådets arbeidsoppgaver og vedtak blir godt kjent, samt
idig som det

gir lagene mulighet for å komme med synspunkter til saker som enten
 har vært eller er

under behandling. Vi føler at idrettsrådets rolle og funksjon er blitt bed
re kjent, nem-

lig å være et samarbeidsorgan mellom lag og kommune.

Samarbeidet i rådets styre har fungert meget tilfredsstillende og bidratt til 
at oppgave-

ne blir gjort til tross for at aktivitetsnivået er på et kritisk høyt nivå, når en 
vet at med-

lemmene bruker sin fritid til dette arbeidet. Det er imidlertid en stor gled
e å kunne ar-

beide med saker som kommer idretten til gode, noe som igjen har en positiv 
effekt når

det gjelder helse og sosialområdet. Men for ikke å drive rovdrift på styrets
 medlem-

mer, - spesielt på sekretæren, er etabl
ering, av «Idrettens Servicekontor» et viktig

element. Det vil gi idrettslagene og dets ledere utvidet bistand - ikke min
st fordi kon-

toret vil være «åpent» på dagtid og være «Stedet der informasjonen finnes
". Den

fremlagte handlingsplan for 1998/99 viser at oppgavene for rådet er mange.

Til slutt vil jeg få takke rådets medlemmer for kjempeinnsatsen og for et posit
ivt og

motiverende miljø som ikke minst ungdomsrepresentanten har bidratt til, - en n
y ord-

ning av året. En stor takk går også til kommunens kulturpolitikere, Kulturse
kto-

rens/idrettsseksjonens ledelse og alle som har bidratt til å realisere det vi sa
mmen har

fått til.
Jeg vil også få rette en takk til alle som gjør en innsats i de nesten 80 idretts

lagene vi

har i Drammen. La oss derfor ønske hverandre lykke til i det videre arbeidet, ente
n i

eget lag/forening eller for fellesskapet.

Drammen, den 6. mars 1998

Helge Slaatta (sign.)
DIRs leder
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Valgte revisorers beretning for regnskapsåret 1997.

Tia årsmøte i Drammen idrettsrad.

Vi ha r revidert det fremlagte regr~s~~p~t for Drammen ~~~et~s~Ød :.- o  
for regnskapsåret 1997.  

Regnskapet er ført % henhold til gjelden e.° retningslinjer, o~, ; .
vi har in~en bemerkninger,

Revisjonsberetning 
 .... 

 med revisorers egenhendige e uniersCrift. . ..
vil bli vedlagt revisjonsprotokollen.

u: ansen (sigd)

rammen 51:

Tor Omholt (sign)
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DRA MEN IDRETTSRÅD

RESULTATREGNSKAP 1997

INNTEKTER: 

Adm. Tilskudd (BIK)

Ekstra tilskudd (BIK)

Prosjekttilskudd (Dim. Komm.)

Ord.Drift

8.662,-
8.520,-

Prosjekt

"MOT ÅR 200.0"

50.000,-

Sum

Sum inntekter 17.182,- 50.000,- 67.182,-

KOSTNADER: 

Administrasjonsutgifter

herunder:

Møteutgifter 3.340,-

IN Porto 5.212,20

Kopiering 1.327,70

am Kretsting 2.010,-

• Årsmøte 1.860,-

® Diverse 2.180,95 

"Mot år 2000"

Sum kostnader

FINANSINNT./-KOSTNADER

15.930,85

15.930,85

1.545,-

1.545,- 17.475,85

Renteinntekter 156,-

Gebyrkostnader 73,-

Netto finansinntekter 83,- 83,-

ÅRETS OVERSKUDD 1.334,15 48.455,-

Prosjektunderskudd 1996 28.231,38 

Prosjektresultat "Prosjekt Mot ÅR 2000" +20.223,62

49.789,15

DRAMMEN DEN 11.FEBRUAR 1998

Helge Slaatta Bent iMIogensen Astrid Storegjerde Svein Backe

Arne Langlie Andersen Knut Aserud Eystein Weltzien Kari H. Bodahl
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DRAMMEN IDRETTSRÅD

BALANSE PR 31.12.1997

EIENDELER:

1997 1996

Omløpsmidler:
Kasse 45,01 45,01

Bank 30.311,06 7.846,26

Tilgode tilskudd 0,00 10.000,00

Sum eiendeler 30.356,07 17.891,27

GJELD OG EGENKAPITAL:

Kortsiktig gjeld:

Kreditorer 1.894,50 39.218,85

Sum kortsiktig gjeld 1.894,50 39.218,85

Egenkapital:
Egenkapital 01.01 -21.327,58 7.357,00

Årets resultat - drift 1.334,15 - 453,20

- prosjekt 48.455,00 -28.231,38

Sum egenkapital 28.461,57 -21.327,58

Sum gjeld og egenkapital 30.356,07 17.891,27
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e
•

etshandlingsplan forslag til i 99•.

; preføre:p : er 1 stille $19 jøeql9p.tpr:1:: rammensi rett-
. .:.

mot:.år. ve 
ina • i. - .a ere og bygge :opp. .

rettens. Serviceseier .,11)toir.t .'i• kom e ans....,o info.rii.i-k- :..
.  :... . . ,

s onSsenter fbi'.'..... en.s. idrettslag.

a.e.n a river og medspifier i arbeidet

ingen av lillarienlystområdet.

3. Fortsat påvirke kommunene til å videreutvikle ordnin 
en

med gratis hall - bane - og gar erobeleie for barn og  unge

år.

.:.• 4...: åVir si;i:Eånr.)
. .

*..':far idrettsan legg opp mot den kommunale bt.idSiett ehand-:

. . .
. . .• , . . . • • .. . . • .

. .

. . . .

5. Påvirke kommunen til å fremskaffe og realisere arealer for

nærrniljøanlegg i Drammen.

reta til _ k MrTILI

nhold til révidérte kriterier.

7. remme innstilling pa tildeUngav kOrnmUnale- steinader

enhOlt.1 tit reviderte søknadskriterier.

8. Være:kOordinator:i.:pf/eissaker mellom kornMunen og lagen
e.

9. BiStå - og fortsatt være megler i konfliktsaker

mellom to eller flere lag
mellom lag og Drammen kornmune.

10. Videreutvikle informasjonsflyten mellom ldrettsrådet og

lagene
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•

9 rettsråds ~t~~~ fremmer følgen ~~r~ ~g ~~~ b~ an in
...
et 16. mars 1998:

rsiacy r,ra
av leidende ordnimg Vedrørend lagenes representasjon

rettsrådets arSribter:

F ra Ø:g med 9d retf s ra de
.nes ~~pr~~e~~~.~jora.

Inntil 200. medlemmer

201 , 500 medlemmer-:-.-
501 ø 1000 medlemmer

. ; . 
arsmøte 1999 foreslås følgende skala for lage-

~ .. r resentanter

~ representariter

4 representanter

er 1 medlemmer =representanter

ille an hvert lag stille med ung;

Inntil
5 la.g.

omsreprasen#ant uten stemmer

. :
~ r~. ~ ~ ~ r~--. 

a representanter, deretter representant fc~r hve~ a~~.._.  rg e:......... .. ... :..~: ~~

........... . .
aksgmal f antall : representanter

Begrunnelse::
Ar...s m....øtet 1997 ørskef ....~ ret_ tsrådets....s_ t re skulle vurdØr  .eldende represerT

Øsjon. 

..

bet fremlagte forslag er ~ overenstemmelse med, r~§; 9 i: ~il~s basis-~Ø~c~rm for

ldrettsråd (Representasjon på årsmøtet).

Unntak: Drammen ldrettsråds forslag på 1: ungdomsrepresentant : fra hvert lag

er ikke hjemlet i ~~~er~~; men styret mener det~ er ~i;ktig. å na med ungdomsre-

presentanter sorn observatører i årsmøtene. 
:.

...
D AMMEN 28. FEBRUAR. 998

~..: .: .....

= .. for DRAMMEN IDRETTSRÅD

:e l:g:e: S la Ø ttØ sign)
leder

Arne. LanØlå~ ArDdersen.

sekretær.::
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•Begrunnelse: 
i Drammen Idrettsråds rapportrarnmensidretten mot ar 2000" er opprettelse

av IDRETTENS SERVICEKONTOR den viktigste oppgaven for å bedre idrettens

vilkår i Drammen.
Idrettsrådets årsmøte 1997 var enstemmig enig i dette.

For å kunne iverksette dette har ldrettsrådet behov for økonomiske midler til

etablering, og drift av, kontoret, samt til å. starte opp prosjekter/aktiviteter som

er beskrevet i "Drammensidretten mot år 2000".

ldrettsrådets forslag er todelt, slik:

.g..:(#iftay...DramrnerIldrettsråd,'... .

rettens. Servicekontdr. • . .• . .

.000.oa.-øremerkes til aktiViteter rosjektert trådmed intensjon, ..

ne i rappoi7trli «Drammensidretten mot år 2000».

• : •

leder
•' •

Arne Langlie Andersen.

sekretær
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Drammen Idrettsråd

Budsjett —98

Ordinær Mot år Idrettens
Drift 2000 servicekontor

Inntekter:

Adm. tilskudd BIK 8.600,-

Andel av kolram. tilskudd 50.000,- 50.000,-

Gave fra sponsor 20.000,-

Reklame 50.000,-

Tilskudd komen.   200.000.-

78.600,- 50.000,- 250.000,-

Kostnader:

Husleie 20.000,-

Kontorutstyr 20.000,-

Administrasjon 25,000,-

Prosjekttiltak
Drift Idr.serv.kontor

65.000,-

5f.000,-
250.000,-

50.000,- 250.000,-
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