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PROTOKOLL STYREMØTE NR 4/2015-2016 

 
DATO:  ONSDAG 9. september 2015 
STED:  Møterommet hos NIF IT, inngang 2 på langsiden 
KLOKKA: 17.00-19.00 
Tilstede: Jan Rockstad(JR), Kyrre Frøyd(KF), Geirr Kihle(GK), Ravi Sunder(RS). Fra 

adm.: Geir Skinnes(GS) daglig leder, Oddvar Moen (OHM), anleggskonsulent, 
og Janne C. Hafskjold (JCK), inkluderingskonsulent. 

Forfall:  Per Burud(PB), Arve Leirvik (AL) Steinar Sørensen(SS), Monica Møller(MM). 
Ikke møtt: Silje N. Nørvåg(SNN) 
 

 
Sak nr. 
22/15  PROTOKOLLER / REFERATER 
22.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 3/2215 – 18. juni 2215. 
Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 

23/15  HANDLINGSPLAN, STATUS OG OPPFØLGING 
23.01  Gjennomgang av den utsendte og statusreviderte planen.  

Hva gjør vi med de gule og røde tiltakene? Ansvar: Styreleder/DL 
Gjennomgang av de enkelte områdene der følgende ble kommentert: 
A-3: utskifting av kunstgress endres til gult 
A-3: ishall til gult 
A-7: etablere folkehelseutvalg til grønt 
C-1: Utgår 
C-1: etablere fast dato for dialogmøter med IL. ADM setter opp en dato og 
tilkjennegir den i nyhetsbrev. 
D-4: Styrekurs: ønske om å tilrettelegge for et kurs i presentasjonsteknikk. 
D-7: Etablere..endres til grønt 

 
24/15  ÅRETS TILDELING AV LAM, DK-støtte og Inkluderingsmidler  
24.01  Tildelingsutvalget orienterer om LAM-fordeling for 2015. 
Vedtak: TUs innstilling vedtatt, fordelingen legges inn i løsningen for utbetaling. 

Skjemaet legges ut på nettsidene. 
 
24.02  Inkluderingskonsulenten informerer om høstens tildelinger.  
Vedtak: Første delutbetaling foretatt 9.9. Beløpet utbetales i tre rater der de to 

siste utbetales i 2016. 
 
25/15  AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGSUTVALGET  
25.01  Info om anleggsmøter / dialoger siden siste styremøte. Ansvar: PB/OHM/DL 
 

Campus Marienlyst, møter 19.06 og 11.08 som ledet opp til den store 
Prosjektdugnaden 28.08 hvor Jan, Oddvar, Geir og Per deltok. Det var et meget positivt 
møte. Det synes som om det er bred enighet om at det på området må komme en 
ishall. Mht utbyggingen bør/må Friplassen prioriteres først, både av hensyn til 
skolebruk, friidretten og for å imøtekomme noe av kritikken mot utbyggingsplanene.   
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Fjellhallen, møte 19.06. Møtet ble avholdt hos Drammen Eiendom hvor Geir og Per 
deltok. Hensikten var at alle involverte skulle komme med sine ønsker og behov og 
disse var det mange av. Idretten må følge nøye med for å ivareta sine krav, og ikke 
minst departementets krav, for å få utløst statlige midler. Også når det kommer til 
bruken av anlegget må idretten bli hørt. Budsjettet for hele bygget er på 120 mill., men 
med skolelokaler, bibliotek, møtelokaler, kjøkken  osv vil pengene få bein å gå på. 
Skolen og idretten synes å være samstemte hva angår idrettshallen. 
  
Fjellbanen: Det er mye skriverier om kunstgresset på Fjellbanen om dagen. Her må 
idretten stå samlet om at et nytt gressteppe først kan komme på plass når man er helt 
sikre på hvor banen skal ligge, noe annet vil være å sløse med penger. Det bør gå an å 
drive litt dugnad fra brukernes side til vedlikehold i mellomtiden. 
 
Øren, møte 24.06. Her ser det ut til at alt faller på plass slik DBK ønsker både mht 
uteområdet og hall med motorikkhall. Det råder stor optimisme og glede på Øren for 
tiden. Men også her er det viktig å følge prosessen videre tett. Erfaring tilsier at mye 
kan skje underveis. 
 
Marienlyst: Det nye kunstgresset ble innviet/åpnet av ordføreren 19.08. 
Representantene for Skiold, som er hovedbruker, var meget fornøyde. Det er minimum 
av streker av hensyn til isleggingen. Derfor ble ikke ønsket fra Drammen Amerikanske 
Fotballklubb om permanent oppmerking imøtekommet. De må fortsatt spille på 
Berskaug selv om de neste sesong spiller i øverste nasjonale serie. De stiller også med 
juniorlag neste år. 
 
Gjerpenkollen: møte 27.08. Geir og Per ble informert om planer og ønsker for utvikling 
av hoppanlegget. Nytt utstyr til å produsere snø står øverst på lista. De kommer tilbake 
med prisoverslag. Fra vår side påpekte vi nytten/nødvendigheten av å kunne 
dokumentere bruken, både lokalt og nasjonalt, rekrutteringsaspektet og annen bruk av 
anlegget enn til hopp. 
 
Konnerud: Geirr redegjorde for status for nytt snøkanonanlegg, bl.a. om  spillemiddel-
berettigelse eller ikke, se for øvrig 
http://konnerud.no/ski/2015/09/07/anleggsstart-snoanlegg/  
Kunstgress/kunstis-banen er godt i gang med noen utfordringer, bl.a. når det gjelder 
valg av gasser til drift. 
 
Politikermøte Debattmøte i biblioteket med lederne fra alle partiene. Geirr, Ravi og Per 
var tilstede. Overraskende nok ble ikke Marienlyst debattert i det hele tatt, selv om 
DIR/Geirr var blitt oppringt på forhånd for å sikre at DIR var tilstede på møtet. 
 
Leirdalen: prosesser i gang for å få til en dialog med DK om deres eventuelle 
deltakelse i dette som et interkommunalt anlegg 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

25.02  Videre deltakelse i Marienlyst- og Berskaug-prosessene.  
Her vil vel mye fall på plass etter valget med hensyn til det videre arbeidet. Registrerer 
den positive støtten fra Sturla og Hellas. Den har blitt lagt merke til. 
 
Berskaugprosessen går videre og DIR er godt med i gruppene som skal se på en evt. 
integrasjon med travbanen og en gruppe som skal jobbe videre med den separate 
løsningen vedtatt 16. juni.  

 

http://konnerud.no/ski/2015/09/07/anleggsstart-snoanlegg/
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26/15  VALG 2015.  
26.01  Idrettens tippekupong, innkomne svar og videre oppfølging. 

Det er laget flere oppslag som er publisert på egne kanaler. Ikke fått 
pressedekning i noen trykte medier. FB artikkel delt internt i Drammen AP, og 
sett av flere partier.  
 

26.02  Oppdateringer om valgkampen, avisinnlegg osv. 
Det har vært stort trykk på våre sak(er). Det er synd at enkelte av motstanderne 
til Marienlystplanene tyr til usakligheter og usannheter. Det er laget mange 
tilsvar fra DIR, både til avisartikler og ikke minst i sosiale medier. Saklige 
argumenter har dessverre vanskeligere for å nå fram.   
 

26.03  Oppfølging av politiske komiteer etter valget.  
Det kom noen ideer på hvordan DIR kan lage gode informasjons-opplegg for de 
nye bystyre-komiteene etter valget. Disse er notert og tas med videre. 

 
27/15  ORIENTERINGSSAKER. 
27.01  Økonomisk status for DIR pr august 2015. 

På grunn av problemer med ny løsning for Visma er det ikke mottatt gode nok 
rapporter. Når det foreligger rapport sendes dette ut til styret, sammen med 
kommentarer fra DL. 
 

27.02  Visning av filmer: inkludering i IL og animasjonfilmen. Ansvar: JCH 
Vedtak: Hvis NIF ønsker å bruke den endrede filmen på nasjonalt nivå så må de 

bidra med midler til dekning av DIRs utgifter til omredigering. 
 
27.03  Samhandling med BIK om skoleløp / idrettsmesse. 

Samarbeidsformen har i år ikke vært optimal, dette er påpekt og det vil bli laget 
nye rutiner for 2016. 
 

27.04  Bylivprosjektet. Ansvar: DL 
  Mobil sykkelpark, startet bygging i dag. Åpningsdag fredag 11/9. 
  Sykkelprosjekt: for å finansiere må det søkes midler fra stiftelser, legater osv. 

Mange av disse krever at søker eller delsøker er registrert i Frivilligregisteret og 
Insam som har ansvaret for prosjektet har forspurt om DIR kan være søker og 
medarrangør. Styret hadde ikke noen motforestillinger. 

 
27.05  Informasjon og spørsmål fra de enkelte styremedlemmene.  

 NM støtte 
Foreløpig veldig få søknader.    

Vedtak: Drammen Sportsdanseklubbs søknad om støtte til Norgescup tildeles: kr. 
5000,- 
 Geirr Kihle informerte om prosjektet «Av ungdom for ungdom» og tankene om 
å rulle konseptet ut til andre bydeler. 
 

27.06  Aktuell informasjon fra daglig leder / ansatte om dialoger med DK og klubber.  
  Sissis forslag til en «Hjerterotsandel» og videre tanker om denne ble presentert. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCRoOaxMf_obCfIPc2fKg-Jg
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28/15  EVENTUELT 
  Møteplan høst 2015  

Torsdag 15.10 kl. 1700(uke 42) 
Onsdag 9.12 kl 1700 (uke 50) 

I siste utgave av Byavisa setter Marheims fram en påstand om at det i DIRs 
styre i styremøte 15. januar 2013 ble stemt nei til Marienlystprosjektet. For 
ordens skyld legges fram ordlyden i det aktuelle vedtaket: 

Sak 39.02 
Vedtak (pressemelding som ble sendt avisene samme kveld): Styret i Drammen Idrettsråd 
har i dag hatt en lang og god debatt om Marienlystsaken. DIR-styret vil fortsette å jobbe 
målbevist for et flott Campus Marienlyst med en god helhetsløsning som vil gi mange 
idretter bedre areanaer. Styret forholder seg fortsatt til DIR‘s årsmøtevedtak som bl.a. 
innebærer et fullverdig nyanlegg med både utebane og hall for friidretten i byen. Styret vil 
legge fram saken på ny for årsmøtet den 25. mars. 

Møtet hevet kl 1930. 
Neste møte 15.10. kl. 1700, sted bestemmes senere 

 
     Geir Skinnes, referent. 


	22/15  PROTOKOLLER / REFERATER
	22.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 3/2215 – 18. juni 2215.

	23/15  HANDLINGSPLAN, STATUS OG OPPFØLGING
	23.01  Gjennomgang av den utsendte og statusreviderte planen.

	24/15  ÅRETS TILDELING AV LAM, DK-støtte og Inkluderingsmidler
	24.01  Tildelingsutvalget orienterer om LAM-fordeling for 2015.
	24.02  Inkluderingskonsulenten informerer om høstens tildelinger.

	25/15  AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGSUTVALGET
	25.01  Info om anleggsmøter / dialoger siden siste styremøte. Ansvar: PB/OHM/DL
	25.02  Videre deltakelse i Marienlyst- og Berskaug-prosessene.

	26/15  VALG 2015.
	26.01  Idrettens tippekupong, innkomne svar og videre oppfølging.
	26.02  Oppdateringer om valgkampen, avisinnlegg osv.
	26.03  Oppfølging av politiske komiteer etter valget.

	27/15  ORIENTERINGSSAKER.
	27.01  Økonomisk status for DIR pr august 2015.
	27.02  Visning av filmer: inkludering i IL og animasjonfilmen. Ansvar: JCH
	27.03  Samhandling med BIK om skoleløp / idrettsmesse.
	27.04  Bylivprosjektet. Ansvar: DL
	27.05  Informasjon og spørsmål fra de enkelte styremedlemmene.

	28/15  EVENTUELT
	Møteplan høst 2015


