
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 I IDRETTENS HUS 

TORSDAG 22. OKTOBER – 2009 
 

Tilstede:  INGEBRIGT KREGNES – KYRRE FRØYD – KARI BODAHL – 
  RAVI SUNDER – ODDVAR H. MOEN – MARIANNE GULBRANDSEN –  
                   BJARNE STABÆK – KJELL N. NILSEN  – TOM A. WINNÆS – 
  ARNE L. ANDERSEN  
Forfall:   ROHIT SAGGI – KNUT ÅSERUD 
Ikke møtt:  STINE H. S. ARNESEN. 
 
Styremøte nr. 6 / 2009 - 2010 
 
I forbindelse med godkjenning av deltakerlista ble det påpekt at den ene av våre ungdoms- 
representanter stadig uteblir fra møtene uten å melde forfall. 
VEDTAK: Representantens klubb underrettes. 
 

Saksliste: 
Sak nr. 
 

31 /.09 PROTOKOLLER / REFERATER. 
31.01 PROTOKOLL FRA DIRS STYREMØTE NR. 5-2009 16.SEPTEMBER D.Å. 
 Ingen merknader. 
VEDTAK: Enstemmig godkjent. 
 
32 / 09 ORIENTERINGSSAKER. 
32.01 INFORMASJON FRA DAGLIG LEDER (DL). 
32.01.1 Tivoliavtalen: 
 DL orienterte om mottatt informasjon om eierforholdene hos vår tivoli-

entreprenør og eventuelle endringer i eierforholdet. 
VEDTAK: DL tar i første omgang telefonisk kontakt med vår tidligere – og nåværende 
 avtalepartner for å få klarlagt forholdene. Hvis dette ikke gir noen avklaring, 
 tar AU opp dette som en hastesak. 
 Det ble påpekt at DIR har fått tivolitillatelse av Drammen kommune (DK) for 
 2009 og 2010. 
 
32.01.2 DISKO-NYTT nr. 2 / 2009. 
 DL la fram forslag til innhold i neste info-skriv, og ba om innspill fra styret på 

tilleggsstoff. 
VEDTAK: Forslaget ble enstemmig godkjent, og info-skrivet kommer ut i november d.å. 
 
32.01.3 Samarbeidsavtalen med Drammen kommune (DK): 
 Svar på avtaleforslaget DIR har oversendt til DK ble etterspurt. 
VEDTAK: Da leder av bystyrekomite for idrett og kultur Terje V. Kopperud var 
 mottaker av vårt forslag, tilskrives han med forespørsel om hvor saken 
 befinner seg. 
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32.01.4 Møteplan for resten av høsten 2009: 
 DL hadde laget forslag til møteplan både for interne og eksterne møter etc. 
 Denne ble delt ut og gjennomgått i møtet. 
 ► Søndag  25.oktober  : Gjestebud på Union Scene med politikere og gjester. 
  DIRs representant: Ingebrigt Kregnes. 
  
 ► Mandag 26. oktober kl. 16.00: Anleggsutvalget – møte nr. 1 om 

spillemiddel(SM)-prioritering for 2010 
 
 ► Tirsdag 27. oktober kl. 11.00:  Idemøte om bruk av byens haller. 
  DIRs representanter: Oddvar Moen og Kjell N. Nilsen. 
 
 ► Tirsdag 27. oktober kl. 14.00 og 17.00:   
  Bystyremøte med sluttbehandling av ”Hovedplan for idrett”. 
 
 ► Onsdag 28. oktober kl. 16.00 – 18.00: 
 BIK-møte om Storhall, og om fremtidig friidrett i byen. 
 DIRs representanter:Ravi Sunder, Oddvar Moen og Arne L. Andersen. 
           
 ► Onsdag 28. oktober kl. 18.00 – 21.00: 
  BIKs sponsorkurs. 
  DIRs representanter: Tom-Arne Winnæs og Oddvar Moen 
 
 ► Lørdag 31. oktober 
  Åpning av nytt tennisanlegg på Berskaug. 
  DIRs representanter: Ingebrigt Kregnes, Kyrre Frøyd og Oddvar Moen. 
 
 ► Tirsdag 3. november:  Fagsamling integrering i IL, Ullevål 
                        DIRs representanter: Oddvar Moen og Tom-A. Winnæs. 
 
 ► Tirsdag 3. november kl. 17.00:  Formannsskapsmøte med fremlegging av 
  Rådmannens budsjettforslag. 
 
 ► Mandag 9. november kl. 17.00:  Åpen budsjetthøring for organisasjoner i  
  formannskapet. 
 
 ► Tirsdag 10. november kl. 16.30: Anleggsutvalget – møte nr 2 om SM-prioritering 
  
 ► Onsdag 11. november på dagtid: Internt IT-kurs NIF/IT: 
                        DIR-deltakere: Oddvar Moen og Tom A. Winnæs. 
 
 ► Fredag 13. – søndag 15. november:  Landskonferanse for IR i Molde: 
  DIRs representanter: Fastlagt i forrige styremøte (sak 27.06.1) 
 
 ► Tirsdag 17. november kl. 14.00 og 17.00:  Formannsskapsmøte med 
  med budsjett behandling. 
 ► Onsdag 18. november kl. 16.30: DIR styremøte nr. 7 / 2009. 
  (Avhenger av dato for nedenstående arrangement (stipendiene) 
 
 ► Onsdag 18. november – eller onsdag 2. desember: DHK-kamp i 

Drammenshallen med utdeling av utviklingsstipendiene 2009. 
  (Avhengig av ordførerens planer). 
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 ► Lørdag 21. november: Åpning av NM i 10-dans i Solberghallen. 
  DIR representasjon er ikke bestemt. 
 
 ► Tirsdag 24. november kl. 17.00: Bystyremøte med vedtak av budsjett 2010. 
 
Uke 44/09:  Møter om tivoliavtalen. Datoer er ikke fastlagt 
Uke 45 – eller 46/09. Møter i DIRs jubileumskomite. Datoer er ikke fastlagt. 
Uke 50 – eller 51/09. DIRs siste styremøte i 2009 med julemiddag. Dato og sted er ikke bestemt. 
 
32.02 INFORMASJON / SPØRSMÅL FRA STYREMEDLEMMENE. 
 Gjelder saker utover det som er anført i sakslista. 
32.02.1 Marianne Gulbrandsen: 
 Har deltatt i integreringskurs som hun syntes var dårlig, og med svak kursleder. 
 Hun melder dette tilbake til BIK etter ønske fra DIR-styret. 
 
32.02.2 Kjell N. Nilsen. 
                        Deltar i BIKs strategisamling fredag 23. oktober d.å., og refererte programmet 
               for samlingen. Han ønsket DIR-styrets støtte for det han vil legge fram i 
  samlingen. Etter å ha hørt Kjells innlegg ga styret ham sin fulle støtte. 
VEDTAK: Enstemmig. 
 
32.02.3 DL  orienterte om at BIKs tilskudd til idrettsrådene har vært synkende. 
  BIK har gitt noe tilskudd til de IR som skal på IR-konferansen i Molde, men 
  bortsett fra dette har det i år ikke vært noen regional IR-samling. 
VEDTAK: DIR ønsker større fokus på idrettsrådenes status som organisasjonsledd. 
  BIK  må følge opp DIRs forslag fra siste kretsting på en bedre måte. 
 
32.03  STATUS 2011-SATSING FRA IDRETTEN – MØTER / PLANER PR. D.D. 
  Jubileumskomiteen: 
  DL redegjorde for status innen komiteens arbeid. 
  Jubileumskalender: 
  DL hadde et forslag til hvordan denne kunne finansieres og produseres. 

 Klubbene tilbys hver sine ukeark (maks 50 IL) med info om klubben, dens   
historie og profiler. Det gis mulighet for en hovedsponsorlogo som klubben kan 
selge i tillegg til at de får et antall kalendere for eget salg. 

  Jubileumsstafetten: 
 Forslag: 100 dager med mange tilleggsarrangementer og med en stor markering 
av idretten i byen som avslutning på byens fødselsdag 19. juni 2011. 

  Organisasjon: Det ble foreslått eget sekretariat for 2011-prosjektet. 
VEDTAK: Sekretærjobben og annet viderebehandles i neste styremøte. 
 
32.04  DIR-PROFILERING – BRUK AV KLÆR / 2010-KALENDER: 
32.04.1 Profilering av klær: 
 Kyrre redegjorde for status. 2 typer logo er bestilt. Klærne leveres slik at de kan 

benyttes til åpningen av DTKs nye tennisanlegg på Berskaug lørdag 31. oktober 
og ved seinere representasjonsoppgaver. 

 
32.04.2 Trykking av 2010-kalender: 
 DL presenterte forslag til kalenderen. 
VEDTAK: Nestleder sjekker videre på dette, og gir rask tilbakemelding. 
 
32.05 OPPTAK AV NYE LAG. 
 Gjerpenkollen Hoppklubb: 
 Søknad om opptak er mottatt via BIK, og behandlet i styremøtet. 
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VEDTAK: Anbefales godkjent. 
 
33 / 09 AKTUELLE SAKER FRA DE ENKELTE UTVALG: 
33.01 Stipendkomiteen. 
 Gjennomføring av årets tildeling av utviklingsstipendiene: 
 Forslag på å foreta utdelingen i Drammenshallen under DHKs hjemmekamp 
 mot Elverum onsdag 2. desember d.å. 
 Dette avhenger av ordførerens ”møteplan”. 
VEDTAK: DL kontakter ordfører om dette, og kommer tilbake med svar i neste styremøte. 
 
33.02 Tildelingsutvalget: 
 Avslutning kommunal stønad og ”LAM”-midler. 
33.02.1 Følgende lag har manglet noe dokumentasjon for å tilfredsstile kravene til 
 utbetaling av de stønader det er søkt om: 
 Skoger Turn, Brage Bordtennisklubb og Drammen Tamilklubb. 
 Dokumentasjon er nå mottatt. 
VEDTAK: De omsøkte midlene utvbetales. 
 
33.02.2 Drammen Innvandrerråd kontaktes med tanke på å tilby kurs i å fylle ut  

søknadsskjemaer m.m., i samarbeid med BIK og DIR. 
 
33.03 Tildelingsutvalget: 
 To søknader om økonomisk støtte til arrangementer. 
33.03.1 Drammen Sportsdanseklubb i forbindelse med NM-arrangement. 
VEDTAK: Kr. 5000,oo bevilges, og utbetales av DL. 
 
33.03.2 Buskerud Fjordhestlag i forbindelse med ”Vinter Cup”. 
VEDTAK:  Det gis kun bevilgning til NM og større arrangement i 2009 og 2010 for å ha en  
 større pott i jubileumsåret 2011. Klubben underrettes av DL. 
 
33.04 Anleggsutvalget: 
 Første møte for å klarlegge prosessen for spillemiddelprioritering høsten 2009 
 avholdes mandag 26. oktober, og møte nr. 2 avholdes tirsdag 10. november. 
VEDTAK: Tas til orientering. 
  
34 / 09 DIR – og KOMMUNENS PRIORITERINGER FREMOVER. 
34.01 DIRs spørrekupong m/utfordring om ny hovedplan. 

 Svar fra partiene avventes. Kun Arbeiderpartiet og SV samt delvis 
Fremskrittspartiet har svart pr. dato. DIR v/styreleder (STL) presenterer sine 
ønsker i Bystyrekomiteen for kultur / idrett. 

 STL lager innlegg til Drammens Tidende (DT). 
 Hovedplanen vedtas i Bystyret tirsdag 27. november. 
VEDTAK: Tas til orientering. 
 
34.02  Kommunens budsjett: 

 DK vedtar budsjett for 2010 i bystyrets møte tirsdag 24. november. DIR må 
jobbe for idrettens saker fram mot formannskapets behandling den 17. 
november da partiene konkluderer i forkant av dette. 

 
34.03  DIRs forslag til anleggsprioriteringer framover: 
 Storhallprosjektet: 
 Det ble redegjort for status pr. dato. 
 Avklaring om eventuell videre fremdrift er lovet innen årsskiftet 2009 – 2010. 
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VEDTAK: Tas til orientering. 
 
34.04  Invitasjon fra BIK til møte om mulige fremtidige anlegg: 
 Friidrettsanlegg: 
 Tas opp i avtalt møte om Storhallprosjektet 28. oktober. 
 
35 / 09 EVENTUELT. 
35.01 Parkering i Marienlystområdet. 
 Ønske om evaluering av någjeldende midlertidige ordning. 

 DIR har ikke så langt blitt involvert i en lovet evaluering av någjeldende  
midlertidige ordning for lag som trener på Marienlyst. Både Vei, Natur, Idrett og  
Drammen Parkering KF lovet dette da parkeringsreglene ble innskjerpet. 

VEDTAK: Evalueringen etterspørres på nytt da det er en del misnøye med någjeldende 
 ordning fra enkelte klubbers side. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 19.10 

 
DRAMMEN  16. november - 2009 

_ 
________________________ 
Arne Langlie Andersen  (sign) 

referent 
 

Kopi til: 
DRAMMEN KOMMUNE: Torstein Busland, virksomhetsleder Arve 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, revisor Bjørn Baklid,  
Tom-Arne Winnæs, 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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