DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)
Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07
E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/DIR

PROTOKOLL
FRA DIRs STYREMØTE PÅ FIRST HOTELL AMBASSADØR
TORSDAG 25. JUNI - 2009
Styremøte nr. 3 / 2009 - 2010
Tilstede:

Forfall:

INGEBRIGT KREGNES (STL) – KYRRE FRØYD – KARI BODAHL –
RAVI SUNDER – ODDVAR H. MOEN (DL) – MARIANNE GULBRANDSEN
BJARNE STABÆK - KJELL N. NILSEN – KNUT ÅSERUD –
ARNE L. ANDERSEN .
ROHIT SAGGI – STINE HELENE SKARRA ARNESEN

Saksliste:
Sak nr.

15 / 09

PROTOKOLLER / REFERATER.

15.01

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 2 – 2009, 5. MAI:
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent.

VEDTAK:
15.02.1
VEDTAK:
15.02.2

VEDTAK:

15.03

VEDTAK:
15.04
VEDTAK:
15.05

VEDTAK:

REFERAT FRA AU-MØTE 2 – 2009 – 28. MAI:
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent.
REFERAT FRA AU-MØTE 3 – 2009 – 19. JUNI:
AU hadde i dette møtet skissert forslag til ny avtale med Arne L. Andersen om
protokoll / referatskriving og oversendt forslaget til styret for avgjørelse.
Det var ingen andre merknader, og referatet inkludert ovenfor nevnte avtale ble
enstemmig vedtatt.
REFERAT FRA SAMHANDLINGSMØTE MED DK – TORSDAG 4. JUNI.
DL orienterte fra møtet som var holdt i en god tone.
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent.
REFERAT FRA DIALOGMØTE MED DK – TORSDAG 23. APRIL:
Referat er ikke mottatt fra Drammen kommune (DK).
Tas opp senere hvis referat mottas.
REFERAT FRA LEDERMØTE HOS BUSKERUD IK ONSDAG 17. JUNI:
Referat er mottatt og distribuert til styret.
Det ble bemerket at saken vedrørende parkeringsbestemmelsene i Marienlystområdet
var debattert i møtet, men ikke nevnt i referatet.
Parkeringssaken tas opp sammen med BIK overfor Drammen Parkering KF.
Referatet tatt til orientering.
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ORIENTERINGSSAKER:

16.01
16.01.1

STATUS MULIGHETSANALYSER.
”Gamle Gress”:
DL orienterte kort om dette, og henviste til hva som er skrevet i DKs 1. tertialrapport.
I rapporten går det fram at Gamle Gress skal islegges om vinteren slik det tidligere
er vedtatt.
Tas til orientering.

VEDTAK:
16.01.2

VEDTAK:
16.02
16.02.1

VEDTAK:

16.02.2

VEDTAK:

16.03

VEDTAK:
PS:

16.04

VEDTAK:

Arrangementshall og referat fra avholdt tur med DK:
Styreleder (STL) var DIRs deltaker på turen som DK arrangerte til Danmark og
Sverige for å se på typer av haller som kan vurderes med tanke på eventuell bygging
i Drammen. Han vurderte ikke sannsynligheten som stor for at en storhall vil se dagens
lys ut fra det som er kjent pr. i dag. Han refererte også fra sitt innlegg i BIKs ledermøte
om det samme, der han anbefalte at neste etappe av mulighetsanalysen gjennomføres. En
åpen prosess er en betingelse for at arbeidet med dette skal fortsette, samtidig som det
er viktig at styringsgruppen for saken får arbeidsro til å ferdigstille sin studie.
Tas til orientering.
DIRs ”DISKO-NYTT” og VÅR HJEMMESIDE:
DISKO-NYTT:
DL hadde laget forslag til DISKO-NYTT NR: 1 – 2009 og dette var distribuert til styret.
Forslaget ble gjennomgått, og høstet stor anerkjennelse.
Med noen små endringer ble forslaget enstemmig vedtatt, og distribueres i størst mulig
grad elektronisk til mottakerne. Hvem som skal motta info-skrivet ble diskutert, og distribusjonsplan ble godkjent.
DIRs HJEMMESIDE:
DL orienterte om planene for oppgradering av DIR’s hjemmeside, og om hvilke temaer
etc. som bør ligge på hjemmesiden. Dette ble tatt til orientering av styret uten store
innvendinger.
Tom-Arne Winnæs legger inn på hjemmesiden det styret og DL til enhver tid bestemmer,
og har også ansvaret for hjemmesidens lay-out.
HALLKOMITEEN:
Kjell N. Nilsen som er leder av hallkomiteen kunne opplyse at forslag til fordeling av
halltid er utsendt. Møte med klubbene er avholdt, men dessverre med svært dårlig
fremmøte. Han påpekte at en del klubber søker om halltid for barneidrett, men denne
aktiviteten skal foregå i gym-saler, ikke i haller.
Tas til orientering.
Det ble i sammenheng med søknader om treningstider opplyst at Fjell Kampsportslag er nedlagt,
og at Drammen Kampsportlag er satt under administrasjon, - og tildeles av den grunn ikke
kommunale stønadsmidler.
STIPENDKOMITEEN:
Status årets utviklingsstipend:
Pr. dato er søknadsmassen svært liten, og ny søknadsfrist ble foreslått.
Ny søknadsfrist ble satt til 25. AUGUST.
DL mente en forbedret informasjon om stipendiene må ut til klubbene for å få større
fokus på dette. DK v/VNI er også opptatt av dette, og vil bidra med informasjon til
klubbene etter nærmere samråd med DIR.
DISKO-NYTT og DIRs hjemmeside må også benyttes til info om denne viktige saken.
Det ble videre påpekt at kronestørrelsen på stipendiene må økes for å holde tritt med
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VEDTAK:
16.05
16.05.1

VEDTAK:

16.05.2

VEDTAK:
NB.

den økonomiske utviklingen, og at DIR må spille inn dette til årets budsjettprosess i DK.
Forslag til endringer tas opp i komiteen, og oversendes styret snarest.
Det kom også forslag om at utdelingen av idrettsstipendiene f.o.m. neste år blir lagt
sammen med DKs utdeling av kulturstipendiet i Drammen Teater på ”Drammens
fødselsdag” den 19. juni.
Dette tas i første omgang opp til vurdering i komiteen.
STATUS 2011-SATSING FRA IDRETTEN – SØKNADER OM DK-STØTTE:
Idrettens satsing i 2011:
DL orienterte om møte han hadde hatt med Liv Gjønnes som er prosjektleder for
jubileet. Han hadde der fremmet forslag om at idretten lager sin egen jubileumskalender
i 2011, og skisserte for styret hvordan han har tenkt seg denne. Blant annet foreslo han
ukentlige presentasjoner av en og en av byens klubber samt av 52 kjente idrettspersoner.
DL fikk styrets tilslutning til å fortsette arbeidet med å tilrettelegge idrettens – og DIRs
engasjement i jubileet.
DK-støtte til idrettens jubileumsarrangementer:
DL refererte de vedtatte kriterier for å søke om kommunal støtte til arrangementer.
Det ble foreslått å søke DK om tillatelse og økonomisk støtte til å arrangere
en jubileumsstafett. DL redegjorde for sine tanker rundt dette.
DL utformer søknad og sender denne på høring til styret før den videresendes til DK.
Søknadsfrist er satt til 2. august – 2009 !!!
STL og DL fikk i oppgave å ta en uformell kontakt med Byen vår Drammen (BvD)
om et mulig samarbeid i fortsettelsen.

16.06

STYRETS UNDERSKRIFT PÅ OFFENTLIGE PAPIRER:
Styret fikk dokumenter fra ”Brønnøysundregistret” – og ”Lotteritilsynet” til underskrift.
Dette ble gjort, og DL sender papirene til de to etatene 26. juni d.å.
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ANLEGGSSAKER / NYE INNSPILL / ANLEGGSPLANER.

17.01
17.01.1

STATUS HALLER:
Berskaughallen:
DIR har mottatt orientering om at hallen muligens ikke ferdigstilles til avtalt tid, men at
den kan bli en måned forsinket. Dette har verken DIR eller Berskaughallen AS (BAS)
akseptert. Byggearbeidene er godt i gang, og følges opp fortløpende av BAS.
Tidligere styreleder i BAS, Bent Mogensen, og hans varamann Ole Kr. Mortensen har
etterlyst protokollen fra Generalforsamlingen hvor de trakk seg og deretter ble erstattet av
nye personer. DIRs nestleder Kyrre Frøyd har ordnet dette, og protokollen er nå mottatt av
Bent og Ole Kristian.

17.01.2

Skogerhallen:
DIRs nestleder Kyrre Frøyd og DL orienterte om status for anbudsprosessene, og
konkluderte med at hallens framdrift er i rute.
Tas til orientering.

VEDTAK:
17.01.3

Tennishallen:
Også her er byggingen godt i gang, og utebanene er ferdige og skal etter planen tas i bruk
1. juli. Innebanene skal ferdigstilles 15. september.

17.02

ISHALL / MULTIFUNKSJONSHALL – OPPFØLGING AV SKISSEPROSJEKT.
Bjarne Stabæk (BS) orienterte om hvordan prosessen rundt dette har foregått, og fra
avholdt møte i saken. Han kunne melde om at mange – og svært positive - tilbakemeldinger
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☻
VEDTAK:
17.03
17.03.1
17.03.2
17.03.3

VEDTAK:
17.04
17.04.1

VEDTAK:
17.04.2

var mottatt. Det er også gledelig å kunne registrere at forslaget til denne hallen er høyt
prioritert i DKs nye hovedplan for idrett og fysisk aktivitet.
SBK Drafn har avholdt et møte med naboene til Drafns Hus, og det var kun positive
tilbakemeldinger om de fremlagte planene, og hallen ble ønsket velkommen i Drafnkollen.
Naboene så mulighetene - ikke problemene.
BS ga klart uttrykk for at de klubbene som har meldt seg som interessenter til å benytte
hallen må påminnes om selv å sende inn sine krav / ønsker til DK, via Hovedplanhøringen.
Tirsdag 30. juni er det innkalt til ekstraordinært møte om Hovedplan for idrett i Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur, og DIR blir godt representert i møtet.
Tas til orientering.
ANLEGGSSAKER KONNERUD (KIL):
Toalett / garderobebygg:
Skianlegget:
Friidrettsanlegget:
Disse sakene ble slått sammen, og følgende ble bestemt:
DL og leder av avleggsutvalget avtaler et info-møte med KIL i nær fremtid.
Tas til orientering, og DL tar initiativet til møtet.
HENVENDELSE TIL DIR OM NYE ANLEGG:
Cricketanlegg:
DIR har mottatt beskjed fra Drammen Cricketklubb om at de ikke ønsker å flytte til
”Tegger`n”, men ønsker å utøve idretten på Berskaug. Her trengs det noen tilpassninger,
samt at klubbene ønsker å benytte garderobene i området. Saken tas også opp i forbindelse
med DKs nye hovedplan for idrett / fysisk aktivitet.
Tas til orientering, og følges opp av DL.

VEDTAK:

Åssiden IF (ÅIF) – fotballhall:
Pr. dato er dette anlegget ikke inne på DKs prioriteringsliste (hovedplanen).
DL og anleggsutvalgets leder tar saken videre.
Tas til orientering.
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SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE (DK):

18.01

DIR’S VIDERE ARBEID MED NY HOVEDPLAN FOR IDRETT / HØRINGSMØTE / BREV:

VEDTAK:
18.02

18.03

DK planlegger å innkalle til et høringsmøte om planen, og DIR og byens klubber blir
innbudt til dette møtet. DL kontakter klubbene, og klargjør kriteriene for høringen.
Det tas kontakt med styrene i samtlige politiske partier.
Møteplan for høsten utarbeides av STL og DL, og tilstilles klubbene.
Ekstraordinært møte i bystyrekomiteen for kultur og idrett tirsdag 30. juni.
DIR representeres av: Bjarne Stabæk, Kjell N. Nilsen, Tom-Arne Winnæs og
Arne L. Andersen

VEDTAK:

FORSLAG TIL KONKRET SAMARBEIDSAVTALE MED POLITIKERNE:
DL har sammen med AU laget forslag til avtale som er fremlagt for styret.
Innholdet i avtalen var godkjent, og er overlevert til DK v/ Terje V. Kopperud.
Han tar ansvaret for å bringe saken videre i det politiske systemet.
Tas til orientering.

19 / 09

SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER.

19.01

ENDELIG VEDTAK OM KOMMUNAL STØTTE TIL BYENS IL
Kyrre Frøyd som er leder i Tildelingsutvalget orienterte om revidert tildelingsforslag som
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var sendt styret. I tråd med tidligere vedtak påpekte han at manglende dokumentasjon
av ulike slag medfører at utbetaling utsettes til dokumentasjon foreligger – i verste fall vil
tildeling bli avvist.

Frist for innsending / levering av manglende bilag er satt til 1. oktober.

ANSVAR:
VEDTAK:
19.01.1

VEDTAK:
19.01.2

De aktuelle klubbene informeres om dette.
Utvalget mener det er for mange dårlig utfylte – og dokumenterte - søknader, og ønsker at
det blir arrangert kurs i å fylle ut søknadene. DIR oppfordrer BIK til å lage kurs – for
eksempel i forbindelse med regnskapskurset i årets kompetanseuke.
DL tar kontakten med BIK om dette.
Revidert tildelingsforslag ble enstemmig godkjent.
Videre arbeid med endringer / retningslinjene for denne støtten:
Enkelte klubber har svært lav medlemskontingent – helt ned i kr. 5,oo pr. medlem.
Utvalget mener at kontingenten ikke kan være lavere enn tildelingsbeløpet pr. barn/unge.
Styret sender dette til oppfølging i neste AU-møte.

VEDTAK:

Minstebeløp i ”hodestøtte” til barn / unge:
AU hadde fremmet forslag på at dette beløp ikke skal være mindre enn
kr. 110,- pr. ”hode”, og at dette beløpet skal være gjeldende inntil annet er bestemt.
Enstemmig godkjent.
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EVENTUELT.

20.01

AVSLUTNING FOR FORTJENTE STYREMEDLEMMER I DIR.
STL avtaler tid og sted for et avslutningslag for tidligere styreleder og nestleder i DIR.
Enstemmig godkjent.

VEDTAK:

Grunnet etterfølgende annet arrangement ble sakene 19.02 – 19.05 utsatt til neste møte.

Møtet ble avsluttet kl. 19.25

DRAMMEN 5. juli 2009

______________________
Arne Langlie Andersen (sign)
referent

Kopi til:
DRAMMEN KOMMUNE: Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Hauklien Røren,
kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm, kultursjef Tone Ultveit Moe, parksjef
Erland Engen, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm,
Fysiotekleder Elin Hannevig Celius, samt leder og nestleder i Bystyrekomite for
byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Asgeir Osnes.
IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets (5 stk), Bedriftsidrettskretsen,
Buskerud Fylke v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, Tom-Arne Winnæs,
revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen DIR (Arild Knudsen, Inger Hobbelstad og
Anne-Marie Aass), samt valgkomiteen i DIR (Arnfinn Sætra, Julie Nålby,
Ole Kr. Mortensen og Rune Lislelid).
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