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Saksliste 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.   
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.   
3. Velge dirigent (er), referent (er), samt to representanter til å underskrive protokollen. 

Velge tellekorps.   
4. Behandle beretning og regnskap for 2019    
5. Behandle forslag om sammenslutning med NEIR og SIR med virkning fra 12.02.2020, 

slik at virksomheten i NEIR og SIR slås sammen med DIR (og blir Drammen idrettsråd). 
(Org.nr. 984695586).   

 

 

 
 
 

 
Idrettsglede for alle – sammen om Drammen. 

  



 

Saksliste 
 
1 Åpning. 
2 Godkjenninger 

a) Godkjenne de frammøtte delegatene. 
b) Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet. 
 

3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 
a) Velge møtedirigent – styrets forslag: Roar Bogerud 
b) Velge møtesekretærer – styrets forslag:  
c) Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.  
 

4 Godkjenne forretningsorden. 
1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent. 
2. Forslagstillere har taletid på: 

a. 3 minutter første gang  
b. 2 minutter andre gang  
c. 1 minutt tredje gang.  
d. For alle andre er taletiden 2 minutter.  
i. Ingen klubb gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

3. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg.  
a. Ingen replikk kan vare i mer enn 1 minutt.  
b. Det gis kun adgang til en replikk pr. delegat pr innlegg. 

4. Observatører og gjester kan få ordet etter godkjenning fra forsamlingen.  
5. Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 

5 Behandle idrettsrådets årsberetning for 2019. 
6 Behandle utsendt regnskap for året 2019 i revidert stand. 
7 Behandle forslag om sammenslutning med Nedre Eiker og Svelvik idrettsråd. 
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1. Organisasjon 
Virksomhetens art 
Drammen IR er koordineringsorganet for idrettslagene i Drammen, i alt 92 IL med 22.570 medlemmer (2019). 
I tillegg er bedriftsidretten med ca 3.000 medlemmer tilsluttet DIR.  
 

Fortsatt drift  
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne 
forutsetningen. 

 

Styrets sammensetning 2019-2020 
 

Styret:   
Leder Per Burud Drammen Basketballklubb 
Nestleder Geirr Kihle Konnerud IL 
Styremedlem Kyrre Frøyd Skoger IL 
Styremedlem Jarle Hovland Drammens Turnforening 
Styremedlem Stine Brandt Bedriftsidrettskretsen 
Styremedlem Julie Nålby Drammens Ballklubb 
Styremedlem Cato Brekke Åssiden IF 
Styremedlem Helle Stine Høvås Konnerud IL 
Styremedlem Finn Andersen Strømsgodset IF 
1. varamedlem Steinar Sørensen Drammen Slalåmklubb 
2. varamedlem Ina B. Hagel Glassverket IF 
Kontrollkomité:   
Leder Arild Østeby DHK 
Medlem Ingunn Vogel Drammens Turnforening 
Varamedlem Inger Hobbelstad Bedriftsidrettskretsen 
   
REVISOR: Bjørn Baklid Ernst & Young Drammen 
   
VALGKOMITE til «nye» DIR   
Leder Boye Skistad Mjøndalen IF 
Nestleder Egil Knudsen Åssiden IF 
Medlem Kristin Victoria Øvrum Drammen Sportsdanseklubb 
Medlem Claes Gøran Giljam Strøm HK 
Medlem Jan Moen Solberg sportsklubb 
Medlem Stein Johnsen Svelvik IF 

 
 

Oppsummering av året 
Arbeidsåret 2019 har vært preget av at det er det siste året i det «gamle» idrettsrådet. Fra og med 2020 vil det 
«nye» idrettsrådet bestå av de tidligere idrettsrådene i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik som en følge av 
kommunereformen. Styret har vært holdt løpende orientert om arbeidet i Idrettens Fellesnemnd, og vært 
rådgivende for styrets representanter i nemnda. Frammøtet i styremøtene har vært bra. Styret har vært 
organisert med et Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og daglig leder. AU har forberedt styremøtene 
og stått for oppfølgingen av styrets vedtak. Saker som har vært gjennomgående drøftet i de fleste møter kan 
nevnes anleggssaker, aktive lokalsamfunn, fordeling av midler og søknader om støtte fra lagene. Forholdet til 
kommunen har vært bra i perioden, både politisk og administrativt. Samhandlingsmøter har vært avholdt ihht 
samarbeidsavtalen med kommunen. 

Idrettens Fellesnemd 
Det ble høsten 2017 satt ned en arbeidsgruppe bestående av to medlemmer fra hvert idrettsråd, med daglig 
leder i DIR som sekretær. DIRs representanter har vært Per Burud og Cato Brekke med Geir Skinnes som 
sekretær. Arbeidsgruppen har hatt 12 møter i 2019. De største utfordringene var hvordan fordele de 



forskjellige støtteordningene til lagene. I Drammen er det stort sett kommunen som eier og drifter anleggene, 
i Nedre Eiker og Svelvik er de fleste anleggene lagseide. Arbeidsgruppa avga sin endelige rapport i oktober 
2019 etter at gruppens arbeid var lagt fram i et klubbledermøte 26. september. Rapporten angir ønskede 
retningslinjer for samarbeidet mellom Nye Drammen idrettsråd og Nye Drammen kommune. Rapporten er 
ment å være førende for arbeidet i Nye DIR. 
 

Medlemsoversikt 
Status pr. 31.12.2019 = 92 lag. 
(Medlemsregistreringen er flyttet til 31 mars, derfor er det ikke mulig å hente ut oppdaterte tall fra 2019, tallene oppgitt er 
medlemstall for 2018.) 
 
Idrettslagene representerer til sammen 22 570 medlemskap, en nedgang på 16 fra 2017. 

* = særidrettslag 
 
Aron Skytterklubb, Drammen 
Aron Sportsklubb 
Austad Fotball Klubb 
Brage Bowlingklubb 
Buskeruds Jæger og 
Fiskeforening 
Danseklubb Drammen 
Drammen Amerikansk 
Fotballklubb 
Drammen Badmintonklubb 
Drammen Bandy 
Drammen Basketballklubb 
Drammen Bokseklubb 
Drammen Bordtennisklubb 
Drammen Bueskyttere 
Drammen Cricket Klubb 
Drammen Cykleklubb 
Drammen fekteklubb 
Drammen FPV Racingklubb 
Drammen Golfklubb 
Drammen Håndballklubb 
Drammen Indremisjons IF 
Drammen Innebandy 
Forening 
Drammen Ishockeyklubb 
Drammen Judo Club 
Drammen Kickboxing Klubb 
Drammen Klatreklubb 
Drammen Loggers 
Baseballklubb 
Drammen Modellflyklubb 
Drammen Ntn Taekwon-Do 
Klubb 
Drammen og Omegn 

Paraglider Klubb 
Drammen og omegn urbane 
danseklubb 
Drammen Padel Klubb 
Drammen Roklubb 
Drammen Ryttersportsklubb 
Drammen Shotokan 
Karateklubb 
Drammen Slalåmklubb 
Drammen Sportsbåt Team 
Drammen Sportsdanseklubb 
Drammen Sportsdykkere 
Drammen Sportskyttere 
Drammen Squashklubb 
Drammen Strong 
Drammen Studentidrettslag 
Drammen Styrkeidrettslag 
Drammen Svømmeklubb 
Drammen Svømmeklubb 
Drammen Tamil Sportsklubb 
Drammen Tennisklubb 
Drammen Tigers 
Bowlingklubb 
Drammen Trekkhundklubb 
Drammen Triathlon Club 
Drammens Atletklubb 
Drammens Ballklubb 
Drammens Seilforening 
Drammens Skøiteklub 
Drammens Sportsfiskeres, 
Cast 
Drammens Turnforening 
Elvebyen Discsport Klubb 
Elvebyen Håndballklubb 

Elvebyen Sportsdanseklubb 
Elvebyen Taekwondoklubb 
Finnemarka Idrettslag 
Fjell Sportsklubb 
Friskis & Svettis Drammen 
Gjerpenkollen Hoppklubb 
Glassverket Idrettsforening 
Gulskogen sportsdanseklubb 
Haukås Fotballklubb 
Hrimnir Islandshestforening 
Hwa Rang Team Drammen 
Idrettsforeningen Hellas 
Idrettsforeningen Sturla 
Il Drammen Bul 
Konnerud Idrettslag 
Marienlyst Cricket Klubb 
Marienlyst Karateklubb 
Nedre Buskerud Fjordhestlag 
Nippon Karateklubb 
Norsk Motor Klubb Drammen 
Nybyen Ballklubb 
Sirens Cheerdanceklubb 
SKI- OG BALLKLUBBEN DRAFN 
Ski og ballklubben Skiold 
Skoger & Fjell Karate Klubb 
Skoger Idrettslag 
Skoger Turn 
Strømsgodset Idrettsforening 
Strømsgodset Toppfotball 
Strømsø Cricket Klubb 
Ypsilon Kickboxing Klubb 
Åskollen Fotballklubb 
Åskollen Sykkelklubb 
Åssiden Idrettsforening 

Alders og kjønnsmessig fordeler medlemsmassen seg slik: 

Kvinner Menn Sum 
0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

 

490 2609 1657 536 2834 8126 448 3088 2576 1043 7289 14444 22570 

 
  



Nye lag innunder Drammen Idrettsråd 
Drammen og omegn urbane danseklubb 
Drammen Padel Klubb 
Elvebyen Discsport Klubb 
Elvebyen Håndballklubb 
 

Lag som er lagt ned eller strøket av NIF ved BIK 
Ingen 

Endret IR tilknytning 
Ingen 

Idrettens verdiskapning 
Nasjonale dugnadstall fra 2019: 
 

 Årsverk Verdi 
Nasjonalt 29.900 NOK 13,5 milliarder 
Drammen 452 NOK ca. 198 millioner kroner  

 
Idrett er verdifullt – idrett gir Drammen mye! 
 

2. Komiteer og utvalg 
 

 
 

De interne utvalgene ble i 2018 erstattet med en ny modell som vises i tabellen over. Hvert styremedlem har 
satt opp sine interessefelt og arbeidsoppgaver er fordelt etter disse valgene utover året. Som alle år tidligere 
er det vært mest aktivitet i roller som omhandler anlegg, tildelinger og treningstider. 

3. Møtevirksomhet og representasjon 
Det er avholdt 4 styremøter i perioden der det er behandlet 29 saker. Innunder styret har DIR et 
Arbeidsutvalg (AU) på to styremedlemmer + daglig leder. AU forbereder styresaker, samt behandler enklere 
saker. AU har hatt et meget aktivt år med 14 møter. 
Prioritering av spillemidler er også en stor, årviss oppgave for Anleggsutvalget. DIR har vært aktive deltakere 
på studieturer, erfaringsutvekslinger, lokale og landsdekkende møter og konferanser. 
Spesielt nevnes: 
Norges Idrettsforbunds Ting: Per Burud og Geir Skinnes, begge med observatørstatus.  



Konstituerende ting i Viken Idrettskrets: Per Burud, Geirr Kihle, Kyrre Frøyd, Helle Stine Høvås og Julie Nålby. 
Nasjonal Idrettsrådskonferanse i Ålesund: Per Burud, Geirr Kihle, Geir Skinnes og Janne Hafskjold. 

Samarbeid med kommunen 
Drammen IR, både styret og administrasjon, har lagt bak seg nok et godt samarbeids-år med Drammen 
kommune. Som omtalt lenger opp har det også vært omfattende og gode dialoger mellom kommunen og 
idretten ved DIR og enkeltklubber om mange store anleggssaker.  
De to årlige samhandlingsmøtene med VNI som er nedfelt i samarbeidsavtalen DIR inngikk med kommunen i 
2011, er gjennomført og oppleves som viktige og gode for begge parter. DIR skulle dog ønsket seg en noe 
bredere deltakelse fra politikerne i KIB komiteen. Øvrig dialog med politikerne har gjennom året vært god.   

4. Status anleggssituasjonen 
Idretten vil gjerne være med på å utvikle Marienlyst til å bli et innovativt anlegg til glede for hele Drammens 
befolkning, ikke bare for idretten. Det foreligger ikke noen planer for utvikling av Marienlystområdet fra 
politisk hold. Vi frykter at dette flotte området vil bli liggende brakk i mange år framover. Dette medfører 
også at et nytt og moderne friidrettsanlegg på Berskaug skyves ut på ubestemt tid, et anlegg som vil ligge 
sentralt i den nye kommunen og som alle de tre nåværende idrettsrådene slutter opp om.  
Det har blitt bygget idrettshaller både ved Brandenga og Fjell skoler. Idretten har bidratt med statlige midler 
til disse hallene. Idrettshallene defineres som skoleanlegg, og dermed kommer idretten i andre rekke når 
det kommer til utsyr og bruken av anleggene. Rektor er i prinsippet idrettshallsjef. Idretten ble da heller ikke 
invitert til åpningen av idrettshallene ved Brandenga og Fjell. 
Det går dessverre tregt med å få på plass en ny planlagt hall på Konnerud, det samme gjelder fotballhallen 
på Åssiden. Det er dessverre mange kommunale skjær i sjøen. Gledelig var det at Skoger fikk kunstgressbane 
i 2019 som den siste bydelen i “gamle” Drammen. Drammen Arena, som vil erstatte Drammenshallen, er et 
spennende prosjekt vi virkelig håper blir realisert.  
De som ikke er fornøyde er ishockey, kunstløp og kortbanefolket. De har tålmodig ventet på ishall i 30 år. 
Idrettsrådet trodde at det endelig skulle ordne seg i 2019, men den gang ei. En privat investor var villig til å 
bygge den etterlengtede hallen og drifte den i 30 år med en avtale med kommunen. Det var dessverre ikke 
godt nok for kommunen. 
 
 

 

5. Gjennomførte aktiviteter 
Den årlige kommunale støtten 
Den kommunale støtte på kr 2 150 000,- ble utbetalt til klubbene i månedsskiftet juni/juli 2019. Den 
endrede fordelingsnøkkelen, utviklet i 2015, er videreført. 



Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en statlig aktivitetsstøtte til medlemsbaserte lokale idrettslag og foreninger. 
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er det løpende arbeidet i det enkelte 
idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. LAM er en tilskuddsordning fra 
Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet 
for barn og ungdom. Se fordelingsmodellen og beløp under avsnittet «Tildelinger». 
 

Utviklingsstipend 
Drammen kommunes utviklingsstipend er på 20 000,00 kroner til hhv. gutte- og jente-vinnerne. Prosessen 
for 2019 er ikke igangsatt. Vinnerne for 2019 vil bli publisert på et senere tidspunkt. 
 

Samarbeid/ kommunikasjon med lagene 
Også i 2019 har vi hatt en god dialog med klubbene som er med i Inkludering i IL. Konsulent for 
samfunnsutvikling idrett følger alle klubbene tett og har etablert gode relasjoner som bidrar til å 
kvalitetssikre dette arbeidet på beste måte. DIR sender ut ukentlige nyhetsoppdateringer til 470 mottakere 
der alle publiserte nyheter sist uke på www.drammenir.no er med. Responsen måles hver uke og det er ser 
ut til at nyhetsoppdateringen leses i snitt av ca 45-50 % av mottakerne. Dette tallet skulle vi ønske var noe 
høyere. Vi oppfordrer byens idrettslag til å bruke våre mediekanaler: 
https://www.drammenir.no/  
https://www.facebook.com/drammenir/  
https://twitter.com/drammenIR  
https://www.youtube.com/channel/UCRoOaxMf_obCfIPc2fKg-Jg   
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6. Idrettens samfunnsarbeid 
 

Aktive lokalsamfunn 
(et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen idrettsråd/Buskerud idrettskrets og idrettslag) 
 

 
Aktive lokalsamfunn (AL) er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et 
utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.  
Dette er et samlende initiativ som preges av en raus og inkluderende holdning overfor andre 
frivillige organisasjoner og bygger på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på 
tvers av generasjoner. 
 

Idrettens samfunnsbidrag 
 
Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens 
medlemmer. Idretten ønsker å opptre som en klok samarbeidspartner og fremstå som raus og inkluderende. 
Aktive lokalsamfunn er Drammensidrettens svar på vårt samfunnsbidrag og måler oss på aktivitet fremfor 
medlemskap. Samtidig er denne modellen med på å innfri vårt samfunnsoppdrag og visjonen om  
«idrettsglede for alle» og oppfylle Fritidserklæringen av 2016. 
Drammen idrettsråd, Buskerud Idrettskrets (nå Viken IK), idrettslag og Drammen kommune har et etablert 
samarbeid om denne modellen. Uten dette samarbeidet ville ikke modellen Aktive Lokalsamfunn vært 
mulig.  Samarbeid, dialog og likeverdige partnerskap har vært suksessformelen så langt. Dette har vist seg å 
gi bedre ressursutnyttelse og større verdiskaping. At initiativet kommer fra frivilligheten og idrettslagene 
selv er avgjørende.  
Det er utviklet lokale partnerskap og samarbeidsmodeller mellom idrettslag og skole, som har resulter i ulike 
modeller: 

 Konnerud IL med «Konnerudmodellen» 
 Drammens Ballklubb med «Den du er, er god nok for oss» 
 Åssiden IF med «Aktiv på Åssia» 
 Strømsgodset IF med «Ekte kjærlighet på Gulskogen» 
 Ski og Ballklubben Skiold med «Vi heier på deg» 
 Ski og Ballklubben Drafn med «Full fart i Strømsåsen»  
 Strømsgodset Toppfotball bidrar med «blåtimen» til både barnehager, grunnskole og videregående 

i hele Drammen. 
 
Samarbeidet mellom idrettslag og skole er selve grunnstammen i Aktive lokalsamfunn.  
Synergieffekten gjennom samarbeidet har ført til ulike barnehagesamarbeid med blant annet 
«Balansebarna» av Konnerud IL og Drammens Ballklubb med tilbud til 32 barnehager i motorikksalen på 
Øren. Fysisk aktivitet i aktivitetsskole (AKS) med Drafn på Fjell skole, nye inkluderingsprosjekter og 
lavterskeltilbud som Åpen hall og Sommercamper. Tiltak for å styrke ungdommens rolle i lokalsamfunnet 
gjennom «Aktiv 365» utdannelse, tilbud til ungdom som Ungdomsfritidsordning (UFO) E-sportstilbud, tilbud 
til 60+ og etablering av «Sterk og stødig» prosjekt for 65 + med Åssiden IF, Drammens Ballklubb og Konnerud 
IL som foregangsklubber. 
I september 2019 undertegnet Drammen idrettsråd og Pensjonistforbundet Buskerud en intensjonsavtale.  
Sammen med Drammen kommune og idrettslag tilrettelegges det for aktive “generasjonsmøteplasser” og 
aktivitet for seniorer for å innfri målsettingen om livslang idretts- og aktivitetsglede på tvers av 
generasjoner. Konnerud IL, Åssiden IF og Drammens Ballklubb har sammen med Drammen Kommune 
v/fysioterapiavdelingen og Pensjonistforbundet Buskerud et samarbeid om det forskningsbaserte tilbudet 
«sterk og stødig» for 65+.  
  
DIR ønsker å rette en stor takk til samarbeidspartnere, og spesielt til Drammen kommune og 
bystyrepolitikerne for godt samarbeid, men først og fremst idrettslag og skoler som generøst deler sine 



suksesshistorier. Takk også til gjensidigstiftelsen som har bidratt med økonomisk støtte til utviklingen av 
Aktive lokalsamfunn.   
 

Aktiv i idrettslag (tidl.  Inkludering i idrettslag) 
11 idrettslag med til sammen 15 ulike tiltak for barn og unge med minoritetsbakgrunn og eller der økonomi 
er barriere for deltagelse.  Dette er et samarbeid mellom stat-kommune-frivillighet.  For 2019 har IL 
rekruttert til sammen 241 nye medlemmer. Gjennom aktiv i idrett har idrettslagene til sammen dekket 
medlemskap, cuper og utstyr for kr 82 110,-. Aktiv i idrett sees i sammenheng med Aktive lokalsamfunn 
 

Solidaritetsfondet 
Fondet har til hensikt å støtte barn og unge med medlemskap, cuper, utstyr eller aktivitetskontingent for å 

kunne delta i en aktivitet tilrettelagt av idrettslag. 
Gjennom idrettens egen ordning 
«Solidaritetsfondet» (SF) har 167 barn og unge fått 
støtte i 2019. 39 av disse barna har fått hjelp 
gjennom NAV i et samarbeid mellom «Aktiv på 
Åssia» og Frelsesarméen.  Idrettslagene har til 
sammen dekket medlemskap, cuper og utstyr for kr 
102 360,-. Per i dag er det åtte ulike IL som er med i 
ordningen.  Målsettingen er å utvide ordningen i 
samarbeid med flere IL. Denne ordningen samt Aktiv i 
idrett benyttes som støttebein inn i Aktive 
lokalsamfunn 

I tillegg har 10 barn fått kontingentfritak gjennom en pilotordning i samarbeid med Drammen kommune og 
Åssiden IF.  
 
Ønsker du mer informasjon om idrettens samfunnsarbeid anbefaler vi at du følger denne lenken: 
https://www.drammenir.no/2019/09/18/idrettens-samfunnsarbeid-i-nye-drammen/  

Tildelinger 
Etter å ha mottatt søknader i fra 52 av byens 90 foreninger om kommunale midler, hadde komiteen noen 
møter, før vi kom frem til endelig fordeling av midlene.  Av de kr: 2.150.000, - som ble delt ut, gikk kr: 
986.260, - til hodestøtte til medlemmer under 20 år. Dette tilsvarer ca. 45,9% av det totale beløpet og dette 
ble da beregnet til kr: 110,- for alle medlemmer under 20 år. I år som i fjor, satte vi krav til medlems 
kontingenten som klubbene har til sine medlemmer. Vi betale ut maksimum 75% av den enkelte klubbs 
medlemskontingent.   
Vi betalte også ut kr. 738.000, - til drift av lagseide anlegg. Resten av beløpet ble fordelt på andre poster som 
klubbene kunne søke på.  
Høsten 2019 fordelte vi LAM midler for 2019. Disse ble fordelt etter kriterier som vårt årsmøte vedtok i 
våres. Her ble mesteparten fordelt etter hodestøtte prinsippet lik fordelingen i fra DK. I år var det 70 klubber 
som var kvalifisert til penger i fra denne potten. Det ble i 2019 fordelt kr: 4.719.310, - til klubbene. 
Hodestøtten ble på 68,36 % av hele totalbeløpet, kr: 3.226.143, - 

Fordelinger av treningstid 
DIR har innledet dialog med Drammen kommune der målet er at DIR på sikt overtar ansvaret for fordeling av 
treningstid. Det er avholdt noen møter samt en studietur til Trondheim for å se på mulige løsninger for 
effektivisering av prosessen. Drammen kommunes digitaliseringsteam er tatt inn i prosessen for å sikre at 
utviklingen er i tråd med de andre digitaliseringsløsningene i kommunen. Det forventes at DIR kan overta 
ansvaret tidligst i 2021. Fra til det følges DKs nåværende prosess. Det vil for 2020/2021 utvikles en digital 
søknadsmodul slik at det blir lettere å arbeide med fordelingen i etterkant.  

  

https://www.drammenir.no/2019/09/18/idrettens-samfunnsarbeid-i-nye-drammen/


7. Økonomi 
Årsregnskapet følger som vanlig som egne vedlegg, inkludert forklarende noter samt beretninger fra revisor 
og Kontrollkomiteen.  DIRs totalregnskap viser et underskudd på NOK 197 761,-. Underskuddet forklares 
med feil på budsjettgrunnlaget for momskompensasjonen, den summen utgjør ca kr. 130 000,-. Resten av 
underskuddet fordeler seg på flere poster.  
 

8. Avsluttende kommentarer fra styret 
 

Arbeidsmiljø 
Det har vært lite sykefravær i 2019, heller ingen yrkesskader eller ulykker. Arbeidsmiljøet anses som godt. 

Ytre miljø 
Drammen Idrettsråds drift forurenser ikke det ytre miljø. 

Forskning og utvikling. 
Idrettsrådet har ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

Likestilling 
Drammen IR har to ansatte. DIR ivaretar både i administrasjonen og i styret idrettens regler for 
kjønnsfordeling. 
 
Drammen 28.1.2020 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Sak 6: Forslag. 
Behandle forslag om sammenslutning med NEIR og SIR med virkning fra 12.02.2020, slik at 
virksomheten i NEIR og SIR slås sammen med DIR (og blir Drammen idrettsråd). (Org.nr. 
984695586). 

 

DIR-styrets innstilling:  

Styret foreslår at årsmøtet vedtar sammenslutning med NEIR og SIR med 
virkning fra 12.02.2020, slik at virksomheten i NEIR og SIR slås sammen med 
DIR (og blir Drammen idrettsråd). (Org.nr. 984695586).  
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