
 

 
REFERAT STYREMØTE 8/2014 

 
 

DATO: Torsdag 29. januar 2015 
STED: Drafns klubblokaler i Drafnkollen.  
KLOKKA: 17.00 
Tilstede: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Geirr Kihle, Ravi Sunder, Per Burud, Monica Møller, Steinar 

Sørensen, Silje N. Nørvåg. 
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder(DL), Geir Skinnes, idrettskonsulent og Janne C. 
Hafskjold, idrettskonsulent,  

Forfall: Eli Tufte Hanssen, Gry Mile Jacobsen, 
 

Sak nr. 

43/14 PROTOKOLLER / REFERATER 

43.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 7/2014 – 6. desember. 
  Protokollen ble godkjent og endelig utgave gjøres tilgjengelig på DIRs nettside. 

43.02  Oppsummering fra strategi-møte den 7/12 2014. 
Nytt utkast til Handlingsplan er sendt ut til styret og danner grunnlag for det videre arbeidet 
med HP som fortsetter etter dagens styremøte.  

   

44/14 DIRs ÅRSMØTE i Drafnkollen den 25.  MARS 2015. 

44.01  Dialog med Valgkomiteen. (Samtaler med de på valg før / etter møtet). 
Generell prat rundt komiteens arbeid. Valgskjemaet endres til Adobe skjema for å lette 
prosessen etterpå. Det sendes ut informasjon fra valgkomiteen i neste nyhetsbrev. 

44.02  Fordeling av ansvar for ulike deler av årsberetning samt handlingsplan. 
Årsberetningen: kontoret lager et utkast som styret får tilsendt for videreforedling. 

44.03  Planlegge eventuelle forslag fra styret til årsmøtet inkl. LAM-ordningen. 
a) Kriterier for tildeling av LAM midler 2015:  
Styret legger ikke opp til noen endringsforslag i fht tidligere år. 
 
b) Driftsstøtte til lags-eide anlegg: Det settes ned en upolitisk gruppe som går igjennom 
kriteriene og fremmer et forslag for godkjenning på årsmøtet.  

Vedtak: DIR oppnevner DL og GS fra DIR. VNI-deltakere blir Arve H. Røren og Vegard Petersen. 
 
c) Strømsgodset IF: Tildelingsutvalget inviterer SIF til et møte for å drøfte deres spørsmål til 
sist års tildeling av kommunens støtte til byens IL. 
 
d) Marienlyst/Berskaug: Det legges opp til en grundig informasjon på årsmøtet om statusen 
basert på de rapportene som blir presentert i formannskapets møte 17. mars (se sak 45.03). 

44.04  Status økonomi / foreløpig regnskapsresultat for 2014. 
DL redegjorde for foreløpige tall mottatt fra IRK. Regnskapet ferdigstilles og legges fram i sin 
helhet på neste styremøte den 24.2. 
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45/14 PRIORITERTE SAKER - OG ANLEGGS-STRATEGI FOR 2015-2018 

45.01  Inkludering i IL – rapporter for 2014 og veien videre. 
Flere rapporter er i sluttfasen og de vil oversendes fortløpende. Følgende rapporter skal 
sendes:     

 KUD via Norges Idrettsforbund – revidert regnskapsrapport og aktivitetsrapport. 
 Drammen Kommune, generelt for hele byen. 
 Fjell 2020, spesifisert rapport for arbeidet på Fjell. 
 Fattigdomsmidler, egen søknad for innkjøp av utstyr til Åpen hall. 

45.02  Idrettsrelaterte saker i kommunebudsjettet – hva må følges opp framover? 
  I tillegg til det som står i protokoll nr 7 ble det informert om følgende saker: 

 
Interkommunale anlegg, samarbeid med kommuner og IR i nedre Buskerud: Det var bra driv 
i prosessen i fjor, men etter at det siste møtet i oktober ble avlyst ser det ut til å stoppet litt 
opp. DIR tar derfor initiativ til et nytt møte om interkommunale anlegg. 
  
Interessant modell for finansiering i Rogaland: der har man utarbeidet en interkommunal 
løsning der kommunenes andel i investering og drift beregnes ut fra innbyggertallene i 
kommunene som er med i det interkommunale anlegget. Idrettsrådene i og omkring 
Stavanger var initiativtaker til og har vært sterkt medvirkende i utviklingen av denne 
modellen og etableringen av et stort anlegg i hver av de 4 kommunene.  

45.03  Status for Multihall på Marienlyst og friidrettens anlegg på Berskaug. 
Statusrapporter fra begge prosjektgruppene ferdigstilles i disse dager og behandles i den 
felles styringsgruppa primo mars. Det vil utformes en egen orientering som Formannskapet 
vil få presentert i sitt møte 17. mars.  

45.04  Kort info fra Anleggsutvalget ang. status for diverse andre anlegg. 
 Ny flerbrukshall på Fjell: DIR presenterte i Bydelsmøtet innspill til alternativ 

plassering av hall og kunstgressbaner. 
 Planer om skyteanlegg på Hurum. 
 Planer om skiskytteranlegg i Leirdalen i Lier/Hurum/Konnerud 
 Planer om klatreanlegg i Aron 
 Byliv Drammen: planer om mobil sykkelpark. Møte i februar med Drammen 

Cykleklubb og NCF. 
 Fotballhall hos Åssiden IF.  
 Ishall, fortsatt inne i Campus-planene. 

 
Når de store anleggsprosessene (etter at rapporter er levert) vil fortsette bør DIR være repr. 
videre med medlemmer fra Anleggsutvalget. 

   

46/14 ØVRIG SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE  

46.01  Neste års prisutdelingsseremoni (U-stipend og markering av gullvinnere). 
Utviklingsstipend utlyst i DT og sendt ut i eget nyhetsbrev. Purres i nytt nyhetsbrev 
førstkommende tirsdag (3.2).  
Gullmiddag: det er lagt ut nyhet på www.drammenir.no, og delt på sosiale medier.   
I tillegg til dette har DT sagt at de skaffer oss en oversikt basert på et søk i deres arkiver. Vi 
skal også kontakte en del utvalgte klubber direkte. 
Det er sendt ut e-post fra Sportsadmin i dag til 122 ledere i IL i Drammen. Blir også en artikkel 
i nyhetsbrev tirsdag 3.2. 
I samarbeid med VNI og Ordførers sekretær er det utviklet et registreringsskjema som vil gi 
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enklere oppfølging i forkant av middagen. DIR må stille med styreleder og minst en fra 
komiteen. GS er bortreist.  
Alt praktisk ordnes av DIRs kontor i samarbeid med VNI/Ordførers kontor. 

46.02  Samarbeid m/politikerne (Bystyrekomiteen for Byliv, Idrett og Kultur) i 2015. 
Samhandlingsmøter i henhold til samarbeidsavtalen planlegges. Admin. kontakter 
komiteleder for å finne aktuelle datoer for vår-møtet.  
DIR bør i 2015 planlegge ett eller to valgmøter om anlegg. Aktuelle tidspunkter er april/mai 
og / eller august. 

   
46.03  Oppsummering av bydelsmøtene / DIRs innspill til ny arealplan innen 15/2. 

DIR har hatt representanter på alle bydelsmøter bortsett fra på Åskollen. Kontoret lager en 
oppsummering fra DTs artikler om møtene og sender den til styret. Hvis noen oppfatter at 
denne oppsummeringen ikke dekker deres oppfatning av møtet så må det sendes egne 
betraktninger inn til kontoret som sammenstiller disse og ut fra bl.a. dette utarbeider DIR’s 
høringsuttalelse og sender innen høringsfristen 15.2. 

46.04  Hallrefusjon / tilskudd til lags-eide haller – oppfølging av bystyrevedtak og videre 
samarbeid med VNI om begge tilskuddsordningene. 

  Saken utsatt til neste møte.  
   

47/14 ORIENTERINGSSAKER. 

47.01  Status spillemiddeltilskudd til idretten / fylkene for 2014 og 2015. 
  Saken utsatt til neste møte.  

47.02  Lagsutviklingen – status primo januar / endringer gjennom siste året. 
Ny klubb: Marienlyst Cricketklubb er tatt opp. Cricketforbundet uttaler at klubben må vente 
to-tre år for å komme med i seriespillet. Dette på grunn av liten banekapasitet.  

47.03  Aktuell info fra daglig leder, ansatte og fra styremedlemmer. 
  Skatt Sør og saken om Tennishallen. 

Det er satt i gang sonderinger i forhold til tvangssalg av hallen. Tildelingen av spillemidler til 
bygging av hallen gir et evt. salg klare bindinger.  

Vedtak: DIR ved DL forfatter en uttalelse vedr. hvilke bindinger et salg av hallen medfører i og med 
at det er bygget som et idrettsanlegg. 

 

48/14 EVENTUELT  
  Ingen saker ble tatt opp.  
papirer  

Neste møte: 24. 2 kl 1700 på SIF huset.  
 
Møtet hevet kl. 18.14 og fortsatte med arbeid med by handlingsplan. 

 
 

Geir Skinnes og Oddvar Moen 
Referenter 
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