
 
 

 
REFERAT STYREMØTE 5/2014  

 
 
DATO  : TORSDAG 2. oktober 2014 
STED  : Idrettens Hus, rom C 
KLOKKA : 17.00-19.00 
 
 

Tilstede: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Geirr Kihle, Ravi Sunder, Per Burud, Monica 
Møller, Steinar Sørensen, Eli Tufte Hanssen.  
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder(DL), Geir Skinnes, idrettskonsulent.  

Forfall:  Gry Mile Jacobsen, Silje Nørvåg, Janne C. Hafskjold, idrettskonsulent, 
 
Sak nr. 

25/14 PROTOKOLLER / REFERATER 

25.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 4/2014 – 3. september 2014. 
Vedtak:  Styreprotokollen godkjennes og tilgjengeliggjøres på DIRs nettside. 

25.02  Agenda for samhandlingsmøte nr 2/2014 med VNI i oktober.  
  Administrasjonen setter opp agenda i god tid før møtet. 
Vedtak: Samhandlingsmøte med VNI avholdes 29.10 
 

26/14 ÅRETS TILDELING AV LAM og FRIVILLIGHETSPRISEN 2014  
 

26.01  Tildelingsutvalget legger fram sin innstilling til LAM-fordeling for 2014 
med eventuelle spørsmål til drøftelse i styret. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. LAM-fordelingen sendes til NIF for utbetaling til 
klubbene i oktober. 

 

26.02  Frivillighetsjuryen – DIRs deltaker i juryen / forslag om ny pris fra neste år. 
  DIR jobber med å få til en egen idrettspris for IL i Drammen 
Vedtak: Geir Skinnes oppnevnes som DIRs representant. 

26.03  Søknad om NM-støtte fra Drammen Skøiteklubb. 
Vedtak: DSK arrangerer sprint NM 24. og 25.1 2015 og støttes med kr. 10000,-. 

 

27/14 AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGSUTVALGET  

27.01  Info om anleggsmøter / dialoger i september / oktober. 
Alle utredninger er godt i gang og DIR er godt inne i alle prosesser og påser 
at arbeidet følger de føringer som samarbeidsavtalen gir. Se våre temasider 
for anleggene: Berskaug, Multifunksjonshall, Campus Marienlyst  

 

27.02  DIRs deltakere og innspill på 3 (anleggs-)møter tirsdag 7. oktober? 
Berskaugprosessen går på høygir  og det er spennende planer der 
Rimnershallen i Uddevalla kan bli en slags mal. Et klatreanlegg kan bli 
integrert i hallen. Friidrettsbanen legges på dagens grusbane og inn på 
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området der nærmiljøanlegget ligger. Marienlyst Syd, eller Campus Marienlyst 
er foreløpig ikke igangsatt.  
Marienlyst Nord vil, når det står ferdig, være et anlegg for breddeidretten. 
Mange små idretter vil få etterlengtede treningsarealer i begge hallene, samt 
mellombygget.  Toppidrettens behov vil i høyeste grad bli ivaretatt, men 
anlegget blir primært et breddeidrettsløft av dimensjoner for Drammens 
idrettsmiljøer. 

27.03  Spillemidler – Status og prosess for SM-prioritering 2015 (for bygde 
anlegg). 
DK har satt søknadsfrist til 18 oktober. Ikke mange lagseide anlegg er, så vidt 
DIR har oversikt, blitt spilt inn. Drafn har sendt inn en søknad om ombygging 
av ballsletta i Drafnkollen til to aktivitetsflater med kunstgress. Skoger iL har 
bygd nytt klubbhus og Konnerud IL har et par søknader. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

27.04  Notat fra Fotballkretsen 
DL har sendt svar til kretsen der det synliggjøres de siste års store 
utbygginger av kunstgressbaner samt hvilken tidsplan man styrer etter når det 
gjelder utbytting av gammelt kunstgress. 

Vedtak: Tatt til orientering.  
  

28/14 VALG 2015 / DIALOG MED PARTIENE OM SAKER og BUDSJETT  
 

28.01  DIRs utfordringer ift nødvendige idrettstiltak i 2015-budsjettet. 
DIR har i høst invitert til møte med partienes idretts-politikere. Fokus på 
drøftelser om anleggsplanene framover samt om at kommunen nå prioriterer 
å beholde en fullverdig Hallrefusjonsording for alle idretter og anleggstyper. 
Det er gjennomført møter med alle partier i Bystyret samt SP. Bylista og MDG 
vil også kontaktes for avtaler. 

28.02  DIRs forslag til anleggsprioriteringer neste år / investeringsbudsjett 4 år. 
DIRs prioritering av nye anlegg og rehabiliteringer for 2015-2018 må 
tydeliggjøres overfor idretts-politikere før budsjettet vedtas. Se for øvrig sak 
28.01. 

28.03  IR-seminar om Valg 2015 + kommunereformen + IR’s status og framtid. 
Seminaret planlegges 23.- 24. januar 2015, sted foreløpig uklart. Det sendes 
ut en foreløpig invitasjon i uke 45.  

28.04  DIR-strategiseminar for å fokusere på riktige saker og anlegg neste 2 år? 
Forslag om å gjøre om årets siste styremøte til et strategiseminar for styret, 
ansatte og inviterte gjester, delvis etter malen til BIK. Det bør også vurderes 
om DIR fra neste år bør arrangere høstkonferanse for sine IL, ref. opplegget 
til Asker IR. 

Vedtak: Strategisamling avholdes 5. og 6. desember på Rica Park hotell. 
 

29/14 ORIENTERINGSSAKER. 

29.01  Informasjon om / status for Inkludering i IL og nye tiltak høsten 2014. 
Det blir et fokus fremover å se på mulige samarbeidsmodeller med ulike 
klubber på Åssiden for å imøtekomme de behov som evnt allerede finnes og 
som kommer i fremtiden.  
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Introduksjonssenteret: etablert samarbeid. Ca 40 ungdommer i aldersgruppen 
16-19 år er aktuell målgruppe. Mål å etablere samarbeid mellom senteret, DIR 
og lokale klubber. 
Inkluderingstiltak frem i lyset: Etablert samarbeid med DT for å lage gode og 
informative artikler om arbeidet. 
Samhandling om mer fysisk aktivitet i skolen: DIR er med i arbeidsgruppe 
som ser på løsninger for den praktiske gjennomføringen av dette. 
Fokuset fremover er å følge opp med inkluderingstilbud for minoritetsjenter og 
klubber som kan ha inspirerende tilbud for denne målgruppen. 

29.02  Egen uttalelse fra DIR ang bystyresak i fht 1 time fysisk aktivitet pr 
skoledag? 

Vedtak: DIR etablerer en arbeidsgruppe for folkehelse med Geir Skinnes som 
ansvarlig. Geirr Kihle tenker over saken og melder tilbake om han trer 
inn som medlem fra styret. 

29.03  Høstens møter med DK og andre om Marienlyst- og Berskaug-
utbyggingene. 

  Se sak 27.01. 

29.04  Status ang. dialog med VNI om de kommunale støtteordningene. 
Lite har foreløpig skjedd etter at det ble avholdt møte med halleiere og VNI. 
Adm følger opp saken gjennom samhandlingsmøtet og andre møter med 
kommunens folk utover høsten. 

29.05  Aktuell informasjon fra daglig leder, ansatte og styremedlemmer. 
DIR har etablert en twitterkonto og publiserer jevnlig artikler fra hjemmesiden 
på denne kontoen. DIR følger også 76 kontoer og 27 følger vår konto. 
DT snappet om nyheten fra Kulturdepartementet om 15 % mer spillemidler via 
DIRs twitterkonto og Drammensavisen Fremtiden var på tråden 2-3 minutter 
etter at planene rundt Haukås og Almedalen ble publisert! 

 

29.06  Lag-status – antall IL / mer restriktiv til nye opptak? 
Pr. dd har vi 88 lag, Drammen Landhockey er gjenopptatt men under klare 
forutsetninger gitt av BIK. 

 

29.07  Kort info om store planer for Strømsøåsen. 
  Store planer om utbygging i og rundt Haukås, les mer på våre nettsider. 

 

30/14 EVENTUELT  
* Klage fra Strømsgodset IF vedr. fordelingen av kommunal støtte. DIR har i 
samarbeid med VNI gjort et grundig arbeid med å finne ut hvem som eier og 
drifter hva på de ulike hvilke banene. 
Klatreklubben og Turnforeningen ønsker anleggsmøter med DIR. 

Vedtak: Adm. Følger opp sakene videre. 
 

Neste styremøte fastlagt til onsdag 19.11. 
 

Geir Skinnes 
Referent 
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