DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)
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PROTOKOLL
FRA STYREMØTE PÅ IDRETTENS HUS
TIRSDAG 9. NOVEMBER 2010 KL. 17.30
Tilstede:

Forfall:

KYRRE FRØYD – RAVI SUNDER – KJELL N. NILSEN –
HANNE B. VIG – MONICA S. BAKKEN – BJARNE STABÆK –
ODDVAR H. MOEN – ARNE L. ANDERSEN.
INGEBRIGT KREGNES – INGER BØRRESEN – ROHIT SAGGI

Møte nr 5 – 2010 /2011.
Saksliste:
Sak nr.

26/10

PROTOKOLLER / REFERATER

26.01
VEDTAK:

PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 4/2010 – 6. oktober 2010.
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent.

27/10

Drammen IR i 2011.

27.01

VEDTAK:

DIALOG MED VALGKOMITEEN.
De av DIRs tillitsvalgte som er på valg i 2011 ble enkeltvis innkalt til å møte DIRs
valgkomite til dialog for å klarlegge hvorvidt man var innstilt på å stille til gjenvalg i årsmøtet 2011.
Valgkomiteens leder orienterte styret om prosessen rundt valgkomiteens arbeid.
Klubblederne tilskrives og anmodes om å sende forslag til ”nye” tillitsvalgte –
eventuelt backe opp de som ønsker gjenvalg.
Klubbledere som sender forslag på kandidat(er) til styrets ungdomsrepresentant
må pålegges i større grad å gi kandidaten en innføring i hva / og hvor mye arbeid
DIR-arbeidet kan medføre, slik at man er forberedt på dette før man stiller til valg.
DL samarbeider med valgkomiteen med å sende skriv til alle byens klubber.

27.02
27.02.1

DATO OG STED FOR DIRs ÅRSMØTE 2011:
Dato for årsmøtet:

►
►

DL undersøker hvilken dato som er det beste alternativet, og kommer tilbake
med denne. Årsmøtet blir medio mars.
27.02.2
VEDTAK:

Sted:
Hanne B. Vig undersøker om vi kan legge årsmøtet til nye Marienlyst Ungdomsskole, og kommer tilbake med dette i løpet av nærmeste fremtid
Tas til orientering inntil avgjørelse vedrørende dato /sted tas på neste møte.

27.02.3

Forslag til årsmøtet:
Tas opp i neste styremøte.

27.03
27.03

STATUS BEMANNING / BEHOV FOR NYE RESSURSER i DIR
Status bemanning:
Tom-Arne Winnæss er ansatt i full stilling i privat bedrift, og kan av den grunn
ikke på sikt opprettholde sitt engasjement i DIR (50 %-stilling).

►
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►

Daglig leder har signalisert at han fra et avtalt tidspunkt høsten 2011 ønsker en
nedtrapping fra 100% - stilling med 20 % årlig, og ber derfor DIR om å vurdere
hva som trenges av andre ressurser i forbindelse med dette.

VEDTAK:

Tom-Arne Winnæss fortsetter sitt engasjement i ca 1/4-stilling ut 2010.
Ressursbehovet vurderes fortløpende av AU der konklusjonene og utviklingen av de to neste
sakene har stor betydning.

27.04

FRAMTIDA FOR INKLUDERING I IL?
DL orienterte om status.
Drammen kommune (DK) yter fortsatt ingen øremerket økonomisk støtte til dette arbeidet
– til tross for beskjed fra Kulturdepartementet om at det forutsettes at kommunene yter
samme stønadsbeløp som departementet gjør.
Bystyret ba rådmannen om en evaluering av dette arbeidet til 1. tertial 2010, men dette
skjedde ikke. BIKs idrettssjef har som en prosjektoppgave evaluert dette arbeidet for VNI
og DIR, men ingen konklusjoner har så langt kommet fra DK.
Dersom DKs budsjett for 2011 ikke synliggjør et øremerket økonomisk beløp tilsvarende det som KUD bevilger, LEGGER DIR NED IDRETTENS ARBEID MED
INKLUDERING I IDRETTSLAG FRA NYTTÅR.
Vedtaket formidles til bystyrets gruppeledere før endelig budsjettvedtak.

►
►

VEDTAK:
►
27.05
27.05.1.
27.05.1

PRIORITERTE OPPGAVER / PROSJEKTER.
Prioriterte oppgaver.
Styret vedtok at AU i sitt neste møte skal vurdere videre utgivelser av avisa
”Drammensidretten”. Dette blant annet med tanke på behovet for ekstra ressurser.

27.05.2

DL orienterte om status for Jubileumsstafetten , samt status for de 200 påtenkte
idrettsarrangementene i 2011. Begge ser ut til å være mulig å gjennomføre som
planlagt. Noe materiell til kalenderen mangler, og noen klubber mangler til
arrangementene, men dette kommer på plass etter hvert.

27.05.3

Idrettens jubileumskalender som i forrige AU-møte ble vurdert stoppet, er nå
på skinnene igjen, og vil bli produsert og levert lagene for deres salg primo desember. DL
viste et par eksempler på hvordan sidene vil bli seende ut.

27.05.4

VEDTAK:

DIRs aksjer i Berskaughallen AS. (BAS)
Styret påla DIR’s styremedlem og varamedlem i BAS om å fremme forslag til neste
styremøte om hvordan avviklingen av vår aksje bør gjennomføres.
Alle saker under 27.05 ble tatt til orientering.

28/10

ANLEGGSSAKER.

28.01

SM-PRIORITERING FOR 2011 – INNSTILLING FRA ANLEGGSUTVALGET.
Anleggsutvalget la fram sitt forslag til SM-prioritering, og dette følger som vedlegg til
protokollen.
Primært foreslår DIR at 5 lagseide anlegg som ble startet opp i 2008, prioriteres
først i 2011. Dette fordi rådmannen har sagt nei til DIR’s årsmøtevedtak om at idretten
ønsker kommunal mellomfinansiering av spillemidler til lagseide anlegg.
Sekundært innbys DK til et kompromiss, slik at dersom DK aksepterer årsmøtevedtaket om
mellomfinansiering av lagseide anlegg, så overlates prioriteringen helt og holdent til
kommunen.
DL sender vårt vedtak til DK v/Marte Bøhm innen hennes frist 10/11.

►
►

VEDTAK:
28.02
28.02.1

DIR’S TOPP 5-ANLEGG – HVORDAN BØR DETTE JOBBES VIDERE MED ?
Fleridrettshall i Drafnkollen med ishall og klatrevegg.
Her er det kommet ønske om å se på muligheten for også å få med innendørs
lokaler for skyteaktiviteter, og dette vurderes sammen med de øvrige
elementene. Kan også bli et tilbud til bueskytterne.
►
Det ble stilt spørsmål om prosessen med ishall på Brakerøyabanen er stoppet, da

2

VEDTAK:
28.02.2

VEDTAK:

lite har skjedd med denne på flere måneder, ref også Liers utfordringer ang
St.Hallvardhallen og ny hall på Lierskogen.
DL etterlyser dette.
Ny allsidig idrettshall på Fjell / Galterud.
I rådmannens budsjettforslag kom det svært overraskende fram at DK ønsker å rive
Galterudbadet, og bygge
en liten gym-sal der i stedet, og dette må DIR få nærmere
informasjon om.
Styreleder (STL) tar kontakt med utdanningsdirektør Tore Isaksen for å avklare dette.

28.02.3

Utvikling av fullverdig cricketanlegg på Berskaug.
DK og DIR må i fellesskap følge opp dette med byens cricketklubber.

28.02.4

Skiskytteranlegg i tilknytning til de nye lysløypene på Konnerud Stadion.

VEDTAK:

Det er kommet signaler om at denne type anlegg ikke er like godt mottatt av
alle naboene, og at det er mulig at anlegget blir flyttet til annet sted.
DL følger opp dette.

28.02.5
VEDTAK:
28.03
28.03.1

Fotballhall:
Utredning og drøftelser om plassering pågår, og prosessen er i rute så langt.
Tas til orientering.
”KRIGER” OM 2011-BRUK AV FLERE ANLEGG.
”Gamle Gress” – Marienlyst
Her er det en klar konflikt mellom SIF Toppfotball og Drammen Bandy om bruk av denne
banen både i fht bandy-NM i mars 2011 og for kommende vintere. DK som baneeier må
framover ha dialog med begge der berørte idretter og forbund.

28.03.2

Friidrettbanen Marienlyst.
Her har IF Sturla og IF Hellas terminfestet NM i fridrett samtidig som DK samme
dag har leid bort anlegget til Drammens Turnforenings stevne. Saken er under behandling
sammen med berørte klubber.

28.03.3

Drammenshallen.
DK har for jubileumshelga i juni leid bort hallen til EB som skal ha bankett for sitt ”NM for
E-verk”, noe som har medført at Drammen Turn måtte si fra seg tildelt turn-NM samme
helg.

29/10

FREMTIDIG DIALOG MELLOM DIR OG DK.

29.01

OPPFØLGING AV DIR’S INNSPILL / UTFORDRINGER TIL PARTIENE.
Møter er avholdt med Høyre, SV, FRP og KRF, og det ble referert fra disse.
DL purrer opp AP, Bylista og Venstre for avtale om møte.

VEDTAK:
29.02
VEDTAK:

JUSTERT TEKST I FORHOLD TIL ØNSKET SAMARBEIDSAVTALE MED DK
Forslaget ble fremlagt i møtet, og gjennomgått – og godkjent.
DL purrer opp ny behandling i bystyrekomiteen for Byutvikling.

30 /10

ORIENTERINGSSAKER.

30.01
30.01.1

LAGSTATUS – OPPTAK AV NYE LAG.
Søknadene fra Ypsilon Cheerdancers IL og Skoger Hestesportslag er nå ferdigbehandlet av
BIK. Begge lag er dermed opptatt som nye medlemmer i NIF, og det er pr. dato 89
registrerte IL i byen.

30.02

ENDELIG TILDELING AV DK-MIDLER TIL STRØMSØ CRICKETKLUBB.
DL redegjorde for saken, og hans forslag til løsning tiltres.
I tråd med ovenstående overfører DL kr. 12.600,- til klubben.

VEDTAK:

3

I forbindelse med denne saken ble det også konkludert med at DIR må innskjerpe
krav og endre sine søknadsskjemaer før neste års utsendelse, og Tildelingsutvalget (TUV)
tar seg av dette sammen med Arne L. Andersen og Oddvar Moen. TUVs leder Kyrre Frøyd
innkaller til møte om dette senest i januar 2011.
30.01

VEDTAK:

INFO / SPØRSMÅL FRA STYREMEDLEMMENE.
Treningstider i byens haller i 2011.
Det er en betydelig underdekning på hallkapasitet og gym-saler denne vinteren.
Det ble opplyst at skolene kan benytte sine gym-saler til eget bruk inntil to dager pr. uke.
Disse dagene benytter skolene svært varierende, og det undersøkes nå om idretten kan
benytte noe av denne ledige kapasiteten.
Leder av Hallkomiteen arbeider videre med dette sammen med DK/VNI.

VEDTAK.

UTFORDRING TIL BIK OM ÅRLIGE MØTER M/FYLKETs IR.
DL tar opp dette direkte med BIK bl.a. med tanke på forberedelser til ”kretstinget”.
Alle saker under pkt 30 / 10 tas til orientering.

31 / 10

EVENTUIELT.

31.01

Frivillighetsprisen i Drammen 2011.
Alle byens lag bør tilskreves og bes om å fremme kandidater til prisen.
Utdelingen finner sted i Rådhuset – lørdag 4. desember d.å.

30.02

Neste styremøte: Onsdag 15. desember 2010 kl. 17.00

DRAMMEN 10. NOVEMBER - 2010
_____________________
Arne Langlie Andersen (sign)
Referent

Kopi til:
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm,
kultursjef Tone Ultveit Moe, sjefsingeniør Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren,
spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe 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 (5 stk), 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 (Julie Nålby,
Knut Åserud, Arild Fredriksen).
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