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Kjøreplan 
 
Kl. 18.00: Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder. 
 

1. Presentasjon av vertsklubben, DBK  
2. Hilsninger / informasjon fra Buskerud Idrettskrets  
3. Hilsen fra bystyrekomiteen for Kultur, idrett og byliv 
4. Orientering om aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune 
5. Idrettsrådet informerer 

 
 
Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte åpner kl. 19.00 

 
 

 
 
 

Skaper fordeler for idretten 
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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: Jarle Hovland og Janne Hafskjold 
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. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med forslagstillers navn 
og klubb. 

5. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 
6. Dersom vedtak ikke er enstemmige, føres protokollen med antallet stemmer for og imot. 
7. Observatører og gjester kan få ordet etter godkjenning fra forsamlingen.  
8. Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 

5 Behandle idrettsrådets årsberetning for 2018. 
6 Behandle utsendt regnskap for året 2018 i revidert stand. 
7 Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2019/2020.  
8 Behandle innkomne forslag. 
9 Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2019. 
10 Vedta Idrettsrådets budsjett for 2019. 
11 Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
12 Tilsette revisor for årsmøteperioden. 
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Sak 5. ÅRSBERETNING 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Web: www.drammenir.no 
E-post: post@drammenir.no 

Tlf: +47 32 20 82 10 
Facebook: https://www.facebook.com/drammenir/   
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1. Organisasjon 
Virksomhetens art 
Drammen IR er koordineringsorganet for idrettslagene i Drammen, i alt 89 IL med 22.583 medlemmer (2017). 
I tillegg er bedriftsidretten i byen med 80 lag og vel 6.000 medlemmer tilsluttet DIR.  
 

Fortsatt drift  
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne 
forutsetningen. 

 

Styrets sammensetning 2017-2018 
 

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   
Leder Kristin Øvrum Drammen Sportsdanseklubb 
Medlem Egil Knudsen Åssiden IF 
Medlem Ingrid Blickfeldt Robøle Skoger IL 
Medlem Jon Borgersen Elvebyen Taekwondoklubb 

 
 

Oppsummering av året 
2018 har vært et meget aktivt og godt år for Drammen IR og for Drammensidretten. Nytenking måtte til etter 
vedtaket om Marienlystutbyggingen. DIR utarbeidet dokumentet "Post Marienlyst" hvor man ser for oss 
hvordan DIR sammen med klubbene og DK må jobbe framover. Dokumentet ble lagt fram for Årsmøtet 2018 
og ble vedtatt uten innsigelser. Dette har ligget til grunn for arbeidet i 2018. Planlegging av anlegg, bygging og 
plassering av nye og vedlikehold av gamle, er det som DIR ser på som sitt viktigste arbeidsfelt. De nye 
idrettshallene ved Brandenga og Fjell blir ferdigstilt i 2019. Det er en utfordring for idretten at denne type 
haller er definert som skoleanlegg. Det ble skapt et håp om fortgang i planene om å bygge en ishall i 
Drammen da en investor meldte at han var villig til å ta kostnadene ved å bygge en ishall dersom kommunen 
stilte tomt til rådighet. Dette var ikke så enkelt som vi trodde, slik at arbeidet med å få realisert ishallen 
fortsetter i 2019. 
 

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 er Per Burud og Cato Brekke, med Geir Skinnes som sekretær. 
Gruppen utarbeidet et mandat som ble godkjent i de respektive styrene. Mandatet er Drammen, Nedre Eiker 
og Svelvik idrettsråds bestilling til arbeidsgruppen for idretten i Nye Drammen. Resultatene skal brukes inn 
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mot Fellesnemda i etableringen av Nye Drammen. Arbeidsgruppa skal innhente informasjon om og komme 
med forslag til hvordan Nye Drammen idrettsråd og Nye Drammen kommune skal organisere arbeidet på 
idrettsområdet. Hele mandatet ligger som eget vedlegg i årsmøtedokumentet. Arbeidsgruppen har hatt syv 
møter i 2018. De største utfordringene er 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.   
 
Informasjon og samarbeid med kretser. 
Nettbasert informasjon er kommet for å bli, og DIR satser fortsatt stort på disse kanalene for å nå ut med 
informasjon til våre idrettslag. Det er mange som følger oss på de forskjellige mediekanalene som er etablert. 
Hjemmesiden www.drammenir.no  og Facebook er de plattformene det satses mest på. 
DIR har samarbeidet tett med Buskerud Idrettskrets det siste året, spesielt i forhold til utviklingen av Aktive 
Lokalsamfunn som dere kan lese mer om et annet sted i beretningen. 

Medlemsoversikt 
Status pr. 31.12.2018 = 89 lag. 
(Medlemsregistreringen er flyttet til 31 mars, derfor er det ikke mulig å hente ut oppdaterte tall fra 2018, tallene oppgitt er 
medlemstall for 2017.) 
 
Idrettslagene representerer til sammen 22 583 medlemskap, en økning på 991 fra 2017. 
 
Aron Skytterklubb, Drammen 
Aron Sportsklubb 
Austad Fotball Klubb 
Brage Bowlingklubb 
Buskeruds Jæger og 
Fiskeforening 
Amaze 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 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 Trekkhund klubb 
Drammen Triathlon Club 
Drammens Atletklubb 
Drammens Ballklubb 
Drammens Seilforening 
Drammens Skøiteklub 
Drammens Sportsfiskeres, 
Casting 
Drammens Turnforening 
Elvebyen Discsport Klubb 
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 
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Alders og kjønnsmessig fordeler medlemsmassen seg slik: 

 

Nye lag innunder Drammen Idrettsråd 
Drammen fekteklubb 
Drammen og omegn urbane danseklubb 
Elvebyen Discsport Klubb 
Finnemarka Idrettslag 

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

Endret IR tilknytning 
Elvebyen Discsport Klubb fra Nedre Eiker til Drammen 

Idrettens verdiskapning 
Nasjonale dugnadstall fra 2018: 
 

 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. 

Kvinner Menn Sum 
0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 
490 2680 1718 505 2731 8124 448 3109 2672 1164 7066 14459 22583 
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3. Møtevirksomhet og representasjon 
Det er avholdt åtte styremøter i perioden der det er behandlet 61 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 mange 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.  

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 
Det er positivt at DK nå signaliserer at både ny Turnhall og ny Konnerudhall skal utredes OFS prosjekter. 
Styret i DIR ønsker byggestart før 2020, både for å få nytte av de spesielle spillemidlene Drammen har, 
presskommune, og før kommunesammenslåingen. Dette sto det i DIRs årsberetning 2018. Men slik har det 
ikke gått. Ny Turnhall står på vent på grunn av manglende finansiering, mens sentrumsreguleringen på 
Konnerud, som ny Konnerudhall er avhengig av kommer på plass, har dratt ut i tid. 
Det er gledelig at både ny hall ved Brandenga Fjell skoler åpnes i løpet av noen måneder. 
Øvrige prosjekter, så som Berskaug, ishall, Camp Marienlyst og fotballhall på Åssiden står i stampe mest på 
grunn av kommunesammenslåingen. 
DIR har gitt sin tilslutning til planene om ny Drammenshall og Haukåsbanen. 

5. Gjennomførte aktiviteter 
Den årlige kommunale støtten 
Den kommunale støtte på kr 2 150 000,- ble utbetalt til klubbene i månedsskiftet juni/juli 2018. 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». 
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Utviklingsstipend 
Drammen kommunes utviklingsstipend som er på 20 000,00 kroner til hhv. gutte- og jente-vinnerne ble i 
2018 tildelt: 
 

Navn Klubb Idrettsgren 

Martin Kirkeberg Mørk DBK Langrenn 
Marte Monsen Aron Sportsklubb Alpint 

 
Tildelingen av stipendene fant sted i Rådhuset under ordførerens gullmiddag torsdag 22/3. Middagen er for 
siste års gullvinnere fra Drammensklubber.  Drammens ordfører Tore Opdal Hansen foretok utdelingen 
sammen med Idrettsrådets styreleder Per Burud.  

Samarbeid/ kommunikasjon med lagene 
Også i 2018 har vi hatt en omfattende dialog med klubbene som er med i Inkludering i IL. Inkluderings-
konsulenten 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 420 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 nye medier.  

Inkludering i IL 
Samarbeidet mellom Drammen idrettsråd og Drammen kommune er definert gjennom en 
partnerskapsavtale. Den evalueres hvert år. Ordningen vil fra 2019 endre navn fra Inkludering i idrettslag til 
«aktiv i idrett» DIR har nå utviklet en helhetlig modell for alt utstrakt samfunnsansvar der Inkludering blir 
en av flere arbeidsområder. Det har også vært et ønske om å synliggjøre at inkludering skal ha som mål å nå 
alle barn og unge som står utenfor idretten. IR i Nedre Eiker og Svelvik er kjent med Inkluderingsarbeidet i 
Drammen. Prosjektleder ansatt i Drammen idrettsråd forestår den daglige driften av tiltaket.   

Målsetting er å inkludere flere aktive barn og unge inn i idrettslag i Drammen. Rapporten for «Aktiv i idrett» 
er basert på innholdet i partnerskapsavtalen. 

Den rådgivende gruppen har avholdt to møter i 2018. Gruppen har ikke fungert som ønsket og det stilles 
også i år spørsmål om gruppen har en berettigelse.  

Finansiering: Drammen kommune bevilget kr. 450.000,- fra MØS-midler. Fra KUD via NIF bevilget, etter 
søknad kr. 1 106 138,-.  

Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets, Drammen Kommune og Gjensidigstiftelsen har i 2018 
samarbeidet om etablering av ordningen Aktive Lokalsamfunn. Samarbeidet videreføres i 2019.  

Samarbeidsavtalen med Drammensskolen og Drammen idrettsråd om prosjektet «Aktivitetsskolen» (AKS) 
utløp 31. juli 2018, men partene har videreført samarbeidet i en annen form. 

Drammen Idrettsråd har hatt samarbeid med totalt 13 idrettslag med tilsammen 22 ulike inkluderingstiltak 
i 2018. 

Idrettslag har også hatt mulighet til å søke støtteordninger gjennom Lokale aktivitetsmidler for å 
understøtte tiltak i det vi kaller idrettens utvidede samfunnsarbeid. DIR har gjennom LAM midlene laget en 
tretrinnsmodell for Aktive Lokalsamfunn og det er satt av inntil 20% av samlet pott til utvikling og 
videreføring av Aktive Lokalsamfunn. 

I 2018 ble det satt ned en prosjektgruppe som jobbet med å kvalitetssikre og videreutvikle gode løsninger 
for behovsprøvde fritak samtidig som piloten ble opprettholdt på Åssiden. 

Drammen idrettsråd etablerte i desember «Solidaritetsfondet». Fondet skal støtte barn og unge med 
medlemskap, utstyr eller aktivitetskontingent for å kunne delta i en aktivitet tilrettelagt av et idrettslag. 

DIR utviklet januar 2018 en helhetlig modell for det utvidede samfunnsarbeid idretten i Drammen nå tar 
ansvar for. Målsettingen er å etablere en livslang idrett- og aktivitetsglede og etablere trygge og aktive 
oppvekstsvilkår for barn og unge i Aktive Lokalsamfunn, herunder Aktiv i idrett. For å innfri 
fritidserklæringen og idrettens egen visjon om «idrettsglede for alle» er det viktig at Aktiv i idrett får en 
sentral rolle i utviklingen av idrettens utstrakte samfunnsarbeid. (se vedlegg) 
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Drammen Kommune har implementert Aktive Lokalsamfunn inn som en del av Aktiv idrett i 
partnerskapsavtalen og viser med dette at idretten og kommunen jobber mot samme mål. 

 «Idrett for alle»  
Idrett for alle er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen Kommune, Drammen Idrettsråd, Drammen 
Håndballklubb og Byen Vår Drammen. Arrangementet ble avholdt 26. august ved bystranda som en del av 
Elvefestivalen. 7.762 elever i barneskolen i Drammen fikk invitasjon til Idrett for Alle.  

Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets og Drammen kommune/læringsløp Drammen ser på muligheten 
for å lage et signalarrangement for 2019, der også Nedre Eiker kommune og Svelvik inviteres til å delta. 
Målet er slå sammen Idrett for Alle og skoleløp/idrettsmesse under parolen «Idrett for alle» Det jobbes mot 
at vi i 2019 skal utføre et nytt forsøk på hodestående. 

 

Solidaritetsfondet 
Idretten ønsker å være en bidragsyter for å redusere terskelen for å delta i fritidsaktivitet, spesielt for de 
barn og unge som ikke har rettigheter gjennom offentlige lovpålagte tjenester. Solidaritetsfondet skal støtte 
barn og unge som faller utenfor fellesskapet med medlemskap, utstyr eller aktivitetsavgift.  
Drammen Idrettsråd med både bredde og toppidrett ved Strømsgodset Toppfotball lanserte i desember 
Solidaritetsfondet.  

Idretten skal ikke være et tilbud for de ressurssterke. Idrettslagene må selv ta grep for å redusere sine 
kostnader og tilby aktiviteter som er oppnåelig for folk flest å delta på. Idretten har bidratt med kr 187.000 
til fondet. Videre målsettingen er å se på et samarbeid mellom frivilligheten og næringslivet/private. Bodø, 
Asker og Lier Idrettsråd ser til Drammen og ønsker å lære mer om Idrettens utstrakte samfunnsarbeid og 
Solidaritetsfondet.  

 

AKTIVE LOKALSAMFUNN 
Utvikling av Aktive lokalsamfunn (AL) og ressursmobilisering for økt inkludering er to av hovedstrategiene. 

Aktive Lokalsamfunn ses derfor i sammenheng med Aktiv i idrett, men prosjektet er finansiert med andre 
midler, både fra det private gjennom Gjensidige og andre budsjettposter i Drammen kommune.  

En helhetlig målsetting om å høyne innbyggernes aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og 
aktivitetsglede. Videre er det å legge til rette for trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i aktive 
lokalsamfunn og må sees i sammenheng med inkluderingsarbeidet.  

Dette er lokalsamfunn hvor skolen, idrettslaget, foreldre (FAU) og andre frivillige organisasjoner sammen 
legger til rette for:  

 En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder 
 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap 
 Utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner 
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Drammen Idrettsråd, Drammen Kommune og Buskerud Idrettskrets samarbeidet høsten 2017 om en felles 
søknad til Gjensidigstiftelsen. Søknaden ble godkjent og den gir mulighet til å videreutvikle modellen de 
neste to årene. Drammen kommune og Drammen Idrettsråd bidrar med midler i 2018 og 2019. 

Glassverket IF, Strømsgodset Toppfotball, Strømsgodset IF og Konnerud IL fikk i 2018 midler til prosjekter 
som  Åpen hall, blåtimen, videreføring av aktive lokalsamfunn og utvikling av aktivitetssenter.  BIK og DIR, i 
samarbeid med DK fortar utvelgelsen av tiltak som får midler. 

DIRs årsmøte vedtok i mars å endre spesialpottene i Lokale aktivietesmidler (LAM) inn mot arbeidet med 
aktive lokalsamfunn og Aktiv i idrett. DIR har dermed skapt en bærekraftig modell for idrettens utvidede 
samfunnsarbeid. Det settes av inntil 20% av totalsummen til LAM til dette arbeidet. 

I 2018 har det kommet til to nye Aktive Lokalsamfunn:  

 Strømsgodset «Ekte kjærlighet på Gulskogen» (etablert i begynnelsen av 2018) 
 Drafn med «Full fart i Strømsåsen» (etablert høsten 2018) 

Fra tidligere er disse aktive lokalsamfunnene etablert: 

 Konnerud IL «Av ungdom, for ungdom» 
 Drammens Ballklubb «Den du er, er god nok for oss» 
 Åssiden IF «Aktiv på Åssia» 

 

I tillegg har Strømsgodset Toppfotball en overordnet rolle inn mot alle Aktive Lokalsamfunn. 1 August 2018 
ble det ansatt en 100% stilling som samfunnskontakt. Målsetting for samfunnskontakten er å delta i 
videreutvikling av «Aktive lokalsamfunn» og på vegne av Strømsgodset representere toppidrettens rolle inn 
i det arbeidet i de ulike aktive lokalsamfunnene i byen.  

Strømsgodset TF er i kontakt med alle IFOer i Drammen. De er godt i gang med Godsetakademiet og har 
utvidet til 18 klubber i 2019. I 2018 hadde de 150 trenere igjennom grasrottrenerkurs.  Trygg på trening 
rulles ut i mars 2019 i samarbeid med Redd Barna. 

Konnerud IL drifter Aktiv hall for barnetrinnet og Åpen hall for ungdomstrinnet. Aktivitetssentret er etablert 
med ulike lavterskeltilbud. 
Åssiden IF drifter også Åpen hall tilbud for både barn og ungdom.  

Pr i dag skjer det mye positivt på Åskollen deriblant samarbeid med helseknutepunkt og skole. Det har vært 
gjennomført flere møtepunkt for å understøtte Glassverket, men klubben har til nå ikke hatt kapasitet til 
utviklingen av Aktive Lokalsamfunn. DIR fortsetter arbeidet for å etablere et aktivt lokalsamfunn i 
samarbeid med Glassverket. 

På Bragernes har det i 2018 vært gjennomført flere møter og oppfølging med både skole og idrettslag. Pr 
utgangen av 2018 har idrettslag signalisert at de ikke har kapasitet utover sine ordinære idrettsaktiviteter.  

Det arbeides nå for å etablere Aktivt lokalsamfunn på Strømsø i samarbeid med både idrettslag, AKS, skole 
og kommune med oppstart 1. mai.  

Drammen Idrettsråd tilrettelegger for en videre utvikling av AL, der «Skattkammeret» og andre frivillige 
organisasjoner og FAU kan være med på å styrke prosjektet. Det er avgjørende at prosjektet bygges stein på 
stein for solid forankring i alle ledd.  Det blir også viktig å se på hvordan mindre idretter som for eksempel 
cricket, dans og ulike kampsporter kan være med på å styrke et mangfoldig tilbud og inkluderer flere barn 
og unge med minoritetsbakgrunn. 

Drammen Idrettsråd har orientert om sitt arbeid  i Asker og Sande kommune og holdt innlegg om vår 
modell for Aktive Lokalsamfunn/Aktiv idrett for både kommune,idrettsråd, politikere, skole, idrettslag og 
andre lokale samarbeidspartnere. Andre april skal DIR og Drammens Ballklubb delta på et seminar i Bodø 
som ønsker å starte opp Aktive Lokalsamfunn etter «Drammensmodellen» 

Samarbeidsprosjektet er inne i sitt siste år med prosjektmidler. Projektet i sin helhet rapporteres inn til 
Gjensidigestiftelsen pr sept 2019.  

Rapporten for «Inkludering i idrettslag» 2018 ligger som vedlegg til årsberetningen.(vedlegg 1) 
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Tildelinger 
Har i perioden bestått av følgende personer: Jarle Hovland, Julie Nålby og Kyrre Frøyd. 
Etter å ha mottatt søknader i fra 55 av byens 84 foreninger om kommunale midler, hadde komiteen noen 
møter, før vi kom frem til endelig fordeling av midlene.  Av de kr: 2.154.478,- som ble delt ut, gikk kr: 
984.210,- til hodestøtte til medlemmer under 20 år. Dette tilsvarer ca. 45,7% av det totale beløpet og dette 
ble da beregnet til kr: 106,- 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: 755.000,- til drift av lags eide anlegg.  
Resten av beløpet ble fordelt på andre poster som klubbene kunne søke på.  
Høsten 2018 fordelte vi LAM midler for 2018. 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 64 klubber 
som var kvalifisert til penger i fra denne potten. Det ble i 2018 fordelt kr4 557 240 til klubbene. Hodestøtten 
ble på 71 % av hele totalbeløpet, noe som ga kr. 205,00 pr barn < 13 år og kr. 412,00 pr ungdom mellom 13 
og 19 år. 

Fordelinger av treningstid 
Drammen kommune har ansvar for tildeling av treningstid/Halltid. Søknadsfrist var satt til 1 Mai 2018/2019. 
Drammen Idrettsråd er klageinstans for idrettslagene i Drammene.  Tildeling av treningstid følger fastsatte 
kriterier for kommunale haller.  
Når det gjelder saksgang vedrørende innkomne klager er dette forankret i en egen enhet i DIR for å sikre 
riktig saksbehandling. Enheten plikter å få følge vedtatte kriterier for fordeling. Innkomne klager blir 
behandlet med siktemål å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre. Ulike løsningsforslag ble vurdert 
sammen med Drammen Kommune.  
Tildelingen for 2018/2019 vil kanskje ikke oppleves tilfredsstillende av alle idrettslag, da det fortsatt er 
underdekning i treningstider totalt i Kommunen. Allikevel har de fleste saker løst seg eller man har funnet 
alternative løsninger. Det er også viktig å presisere at ingen av idrettshallene i bydelene er å betrakte som 
«egne» bydelshaller.  
Drammen Idrettsråd jobber kontinuerlig med anlegg og hallkapasitet i Drammen for å skape fordeler for 
Drammensidretten.  
Det er gjennomført en sjekke/ hilse på-runde ut mot idrettslagene i oktober 2018 i samarbeid med 
Drammen kommune i fht tildelt treningstider. En lignende ny runde er planlagt i vårterminen 2019. 
DIR har tatt initiativ til å gå i dialog med Drammen kommune om en eventuell overtakelse av 
administrasjonen av tildelingstider i kommunens anlegg i Drammen. Det er for tidlig å si mer konkret om 
dette pr dags dato, men DIR vil informere nærmere om dette ut mot idrettslagene senere. 
 

6. Økonomi 
Årsregnskapet følger som vanlig som egne vedlegg, inkludert forklarende noter samt beretninger fra revisor 
og Kontrollkomiteen.  DIRs totalregnskap viser et underskudd på NOK 77 206,-. Underskuddet forklares med 
feil på budsjettgrunnlaget for husleie kostnader og litt økte lønnskostnader i forbindelse med avslutning av 
ansettelsesforholdet til tidligere daglig leder.  
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7. Avsluttende kommentarer fra styret 
 

Arbeidsmiljø 
Det har vært lite sykefravær i 2018, 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 hadde fram til 31.7 fire ansatte. Fra 1.8.2018 er det to ansatte i DIR. DIR ivaretar både i 
administrasjonen og i styret idrettens regler for kjønnsfordeling. 
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Drammen 20.3.2019 
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Årsregnskap

2018

15 av 27 Drammen idrettsråd Årsmøtet 2019



Drammen Idrettsråd

Resultatregnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2018 2017

1

INNTEKTER

Offentlige tilskudd 2 4 396 961 3 892 581

Andre inntekter 3 1 239 543 1 127 994

Sum driftsinntekter 5 636 504 5 020 575

KOSTNADER

Lønns- og personalkostnader 4 1 381 892 1 634 322

Tilskudd 5 3 734 639 3 080 721

Andre driftskostnader 6 607 081 746 983

Sum driftskostnader 5 723 612 5 462 026

Driftsresultat -87 108 -441 451

Finansposter

Finansinntekter 10 053 6 480

Finanskostnader -151 69

Sum finansposter 9 902 6 411

ÅRSRESULTAT -77 206 -435 040

Disponering av årets resultat

Til (fra) egenkapital 8 -77 206 -60 072

Arbeide med IL i drammen 8 0 -62 554

Avsatt til (fra) aktivitetsstøtte til idrettslag 8 0 -312 414

Sum disponering -77 206 -435 040

16 av 27 Drammen idrettsråd Årsmøtet 2019



Drammen

Balanse per 31.

Idrettsråd

desember 2018

EIENDELER

Omløpsmidler
NOTE 2018 2017

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 1 012626 1 157 110
Kundefordringer 12439 73502
Andre fordringer 62514 0
Forskuddsbetalte kostnader 0 4423
Sum omløpsmidler 1 087579 1 235035

SUM EIENDELER 1 087579 1 235035

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Avsatt til Inkludering i IL 8 0 0
Avsatt aktivitetsstøtte til idrettslag 8 0 0
Avsatt til arbeid med idrettsanlegg i Drammen 8 0 0
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0 0

Annen egenkapital

Egenkapital 8 896818 956890
Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner 8 -77206 -60072
Sum annen egenkapital 819612 896818

Sum egenkapital 819612 896818

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 13263 30405
Skatt og offentlige avgifter 83762 122037
Annen kortsiktig gjeld 9 170942 185 775
Sum kortsiktig gjeld 267967 338 217

Sum gjeld 267967 338 217

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 087579 1 235035

Per Burud

Styrets leder

Drammen, 3. april 2019 

Geirr Kihle

Nestleder

Stine Brant fo,. Jarle Hovland
Styremedlem Styremedlem

Julie Nålby

Styremedlem

Helle Stine Hovås

Styremedlem

K'eFrøyd

Styremedlem

Finn Erland Andersen

tyremedlem

Cato Brekke
Styremedlem

kinnes

lig leder
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av

kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som

er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp,

foretas det inntektsavsetninger.

Skatter

Drammen Idrettsråd driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av: 2018 2017

Drammen Kommune aktivitets- og drfitsstøtte 2 200 000 2 265 366

Norges Idrettsforbund, Inkludering i IL 1 104 746 1 135 000

Drammen Kommune, Støtteordning 450 000 450 000

Drammen Kommune aktive lokalsamfunn 300 000 0

Buskerud Idrettskrets, Aktive lokalsamfunn 300 000 0

Buskerud Idrettskrets, Adm. tilskudd / tiltaksmidler 42 215 42 215

Sum 4 396 961 3 892 581

Note 3 Andre inntekter

Regnskapsposten består av: 2018 2017

Tivoliavtale med Axels Tivoli 460 290 447 750

Momskompensasjon 123 022 113 316

Bingo 46 096 42 863

Andre inntekter 610 135 524 065

Sum 1 239 543 1 127 994

Drammen Idrettsråd

Noter til regnskapet 2018
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Drammen Idrettsråd

Noter til regnskapet 2018

Note 4 Lønns- og personalkostnader

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon og andre

Regnskapsposten består av: 2018 2017

Lønn 1 109 852 1 290 077

Arbeidsgiveravgift 201 669 236 240

Pensjon 25 226 60 731

Andre lønns- og personalkostnader 45 145 47 273

Sum 1 381 892 1 634 322

Antall årsverk 2,8 3,2

Lønn til daglig leder utgjør kr 525 124 og annen godtgjørelse kr 11 918.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 35 750 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.

Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i 2018. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.18.

Idrettsrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen 

tilfredsstiller kravene i denne lov. Idrettsrådets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. 

Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2018 2017

Tilskudd til idrettslag, aktivitets- og driftstilskudd 2 199 489 2 150 022

Tilskudd til idrettslag, koordinering Inkludering i IL 1 535 150 882 713

Tilskudd til andre 0 47 986

Sum 3 734 639 3 080 721

Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2018 2017

Administrasjon- og kontorkostnader 367 635 521 363

Møtekostnader 57 548 62 239

Andre kostnader 181 898 163 381

Sum 607 081 746 983

Note 7 Bankinnskudd

Av likvide midler på kr  1 012 626 er 58 266 bundne skattetrekksmidler. 

Note 8 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01.18 374 969 896 818 1 271 787

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 0 -77 206 -77 206

Avsetning/selvpålagte restriksjoner -374 969 -374 969

Egenkapital pr. 31.12.18 0 819 612 819 612

Note 9 Annen kortsiktig gjeld

Balanseposten består av: 2018 2017

Avsatte feriepenger 130 080 185 775

Utbetaling til klubber 40 862 0

Sum 170 942 185 775
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Handlingsplan 2019 
Visjon 
Vår visjon for Drammensidretten er å:  
 «Skape fordeler for idretten». 

Verdigrunnlag  
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet i trening og konkurranse. 

Formål. 
DIR arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen. DIR er en arena for samarbeid mellom lagene, 
mellom lagene og de kommunale myndigheter, og mellom lagene og Buskerud Idrettskrets (BIK). Bidrar til å 
ivareta frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd og motarbeide frafall ved å sette lagene i stand til å ta vare 
på alle. 
 
Drammen Idrettsråd forholder seg til tre eksterne «parter»:  

Drammen idrettsråd (DIR) - Drammen kommune (DK) 
DIR ønsker å ha et best mulig forhold til Drammen kommune. I henhold til framforhandlet samarbeidsavtale vil 
DIR påse at forutsetningene / bestemmelsene i denne etterleves av begge parter. Vår løpende 
samarbeidspartner i Drammen kommune er Vei, natur og idrett (VNI). 

Drammen idrettsråd - Buskerud Idrettskrets (BIK) 
Drammen idrettsråd (DIR) er idrettens organ på kommunalt nivå og skal alltid involveres når Buskerud 
idrettskrets, et organ på regionsnivå samhandler om idrettssaker i Drammen. Unntak fra dette er spesifisert i 
punkt B-4 i samarbeidsavtalen mellom DIR og Drammen kommune. 
 

Drammen idrettsråd – Idrettslagene (IL) 
DIR ønsker å ha en tett dialog med idrettslagene i alle relevante saker. Gjensidig informasjon skal tilstrebes 
gjennom DIR s hjemmesider og relevante dialogmøter. 
DIRs lover og samarbeidsavtalen med Drammen kommune fastslår at alle henvendelser til kommunen fra 
idrettslagene, og som er av felles interesse for idretten, skal sendes via DIR.  
Unntatt fra dette er nødvendig dialog om løpende anleggsdrift, samt gjensidig samarbeid om markedsføring 
av klubb og kommune. 
DIR skal spesielt bistå idrettslagene i utviklingen av gode idrettstilbud og idrettsanlegg og sammen med 
idrettslagene presentere dette for DK. Alle forslag fra klubbene om kommunalt finansierte nye anlegg og 
rehabilitering av eksisterende anlegg skal gå gjennom DIR. DIR ønsker sammen med bydelsklubber og andre 
lokale idrettslag å videreutvikle gode anleggsplaner for bydelene. 
Folkehelse er et nasjonalt fokusområde og DIR ønsker å bidra til en bedret folkehelse i Drammen. Det er bred 
enighet om at idrettens ordinære aktiviteter er samfunnets største folkehelseleverandør for barn, unge og 
voksne.  
Når man ser på den delen av befolkningen som defineres som eldre (60 år >) så synker aktivitetsnivået 
betydelig. DIR ønsker derfor å fokusere på denne delen av befolkningen når vi nå setter folkehelse på 
agendaen. 
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Fokusområde Hva Mål Hvordan Når Evaluere 
Samhandling Kommunereform Gjennom samarbeid med 

NEIR og SIR utarbeide 
retningslinjer for et nytt 
IR 

Idrettens Fellesnemd Innen 1.1.2020 Høsten 2018 
og våren 
2019 

 Talerett i idrettslige saker Samme rettighet som 
Eldre- og 
innvandrerrådet. 

Vedtak i KIB komiteen Innen 2019 Våren 2019 

Tilskudd/støtte-
ordninger 

Kommunal støtte/ 
Inkluderingsstøtte/ 
reklameavtalen 

Øke satsene gradvis mot 
2020 

Samarbeid med VNI og 
KIB komiteen 

Innen utgangen 
av 2018 og 
sommer 2019 

 

 Må synliggjøre de 
økonomiske rammene 
idretten jobber under 

    

Anlegg Ishall for hockey / kortbane 
/kunstløp / kjelkehockey. 
  
Ny Turnhall på Marienlyst 
 
 
NY Konnerudhall 

En OFPS-løsning, gjerne 
som et interkommunalt 
anlegg. 
 
Prøveprosjekt OFS-anlegg 
 
Prøveprosjekt OFPS-
anlegg 

Kommunal tomt og delt 
eierskap mellom private, 
idretten og 2-3 kommuner 
DTF bygger med et DK-
tilskudd 
 
Makeskifte tomt 

Utredes i 2018 
med oppstart i 
2019. 
 
Utredes i 2018, 
ferdig i 2019. 
Innen NM på ski 
2020 

 

 Ferdigstille Berskaug 
anleggene 

 Få politisk flertall for 
planen. 

Innen 2019  

 Byanlegg på Marienlyst Utvikle et framtidens 
anlegg for idrett, 
folkehelse, byliv 

Få politisk flertall for 
midler til et forprosjekt 

1 tertial 2019 

 Lage omforent anleggsplan 
for Nye Drammen 

Få anleggene inn på de 
nødvendig prioritetslister 
lokalt og regionalt 

Gjennom partiene og 
samhandling med DK -
Adm. 

Politisk: mai 
2018 
Administrativt: 
2018 

Høst 
2018/Våren 
2019 

Kompetanseoverføring Informasjonssamlinger for 
KIB komiteen spesielt, 

Økt bevissthet om 
idrettens rolle i 

 Innen februar 
hvert år 

Vår 
2018/2019 

21 av 27 Drammen idrettsråd Årsmøtet 2019



Fokusområde Hva Mål Hvordan Når Evaluere 
andre komiteer hvis 
nødvendig 

Drammenssamfunnet 

Aktive lokalsamfunn 
(AL) 

Etablere gode tiltak i flere 
bydeler 

AL i alle bydeler Målrettet informasjon og 
påvirkningsarbeid 

Innen utgang 
2019 

Høst 
2018/2019 

 Etablere gode lokale tiltak i 
de mindre 
særidrettsklubbene 

Supplement til 
bydelsklubbenes tiltak 

Målrettet informasjon og 
påvirkningsarbeid 

  

Inkludering i IL Kontingentfritak  Drammen kommune ved 
forvaltnings-enheten 
følger saken videre i 
samarbeid med DIR, ÅIF, 
NAV Levekårsteam 

2019  

 Klubbutvikling  Overført AL   
Folkehelse Idrett er folkehelse! Synligjøre idrettens 

folkehelsebidrag 
Innhente tallgrunnlag for 
hvor mange timer 
aktivitet som blir 
gjennomført pr. uke i 
Drammen. Bruke tallene 
fra Inkl i IL 

  

Samfunn Utarbeide 
samfunnsregnskap for 
Drammen 

Vise idrettens verdi for 
Drammen 

Finne egnede modeller. 
(MIF/SSB++) 

Innen utgangen 
av 2018 

Våren 2019 

 Idrettens Fellesnemd Nye Drammen Idrettsråd Jobber sammen med 
NEIR og SIR mot felles 
idrettsråd fra 2020 

Innen utgangen 
av 2019 

Underveis  

Solidaritetsfondet Økonomiske barrierer Inkludere barn som ikke 
har råd til å delta i 
idretten 

Etablere et fond basert 
på en dugnad der alle 
kan gi penger for å 
bygge et fond. 

1.12.  
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Sak 8 Forslag. 
Ingen forslag er innsendt innen fristen. 
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Sak 9. Kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler 2019 
Som vedtatt i årsmøtet 2010, legger DIR-styret herved fram sitt forslag til kriterier for årets tildeling av LAM 
(lokale aktivitetsmidler) til byens klubber; 
 

Kriterier:  
1. Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 

år får automatisk tildelt midler. Ca. 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes 
innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den 
yngste gruppen. 

2. For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte 
til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og 
nye godkjente allidrettsskoler. 

3. Inntil 20 % av potten benyttes til Aktive lokalsamfunn 
4. Inntil 10 % blir fordelt som støtte til Paraidrett basert på innrapporterte aktivitetstall i Samordnet 

rapportering. 

 
DIR-styrets innstilling:  
Styret ber Årsmøtet 2019 godkjenne fordelingskriteriene.  
 
Forslag til tilleggs vedtak: 
 «Styret i Idrettsrådet gis mandat til å gjøre endringer i vedtatte kriterier dersom Kulturdepartementet eller 
Norges Idrettsforbunds anbefalinger innebærer at årsmøtevedtak er i strid med disse». 
 
Begrunnelse: Pr i dag må vi ha årsmøtevedtak for å kunne endre anbefalinger fra NIF og KUD. Dette kan i verste 
fall gjøre til at vi bryter med anbefalinger fra NIF om vi må vente til første Årsmøte for å kunne vedta endring. 
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Sak 10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2019. 
 

 
 
 

  

Budsjett for 2019
Budsjett Regnskap Budsjett

2019 2018 2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd 3 842 000kr           4 396 961kr           3 750 000kr           
Andre inntekter 1 044 000kr           1 239 543kr           1 800 000kr           
Sum driftsinntekter 4 886 000kr           5 636 504kr           5 550 000kr           

KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader  kr           1 115 000  kr           1 381 892  kr           1 275 000 
Tilskudd til byens idrettslag 3 130 000kr           3 734 639kr           3 600 000kr           
Andre driftskostnader 651 000kr              607 081kr              690 000kr              
Sum driftskostnader 4 896 000kr           5 723 612kr           5 565 000kr           

Driftsresultat 10 000-kr                87 108-kr                15 000-kr                

Finansposter
Finansinntekter 10 000kr                10 053kr                15 000kr                
Finanskostnader 151-kr                      
Sum finansposter 10 000kr                9 902kr                  15 000kr                

ÅRSRESULTAT -kr                      77 206-kr                -kr                      
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Sak 11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og 
DIRs lover. 
Valgkomiteens innstilling: 
Dette er siste året før Drammen idrettsråd slår seg sammen med Nedre Eiker og Svelvik IR. Etter samråd med 
Idrettens Fellesnemd har årets VK valgt å forespørre alle de nåværende styre- og varamedlemmene om å bli 
sittende fram til årsmøtene der de nåværende idrettsrådene nedlegges og det opprettes et nytt idrettsråd for 
den nye kommunen. Dette gjelder også Kontrollkomiteen. 
 

Fornavn Etternavn Klubb Verv 
Per  Burud Drammen Basketballklubb Leder 
Geirr Kihle Konnerud IL Nestleder 
Jarle Hovland Drammens Turnforening Styremedlem 1 
Helle Stine Høvås Konnerud IL Styremedlem 2 
Kyrre  Frøyd Skoger IL Styremedlem 3 
Julie  Nålby DBK Styremedlem 4 
Cato Brekke Åssiden IF Styremedlem 5 
Finn Andersen Strømsgodset IF Styremedlem 6 
Stine Brandt Buskerud Bedriftsidrettskrets Styremedlem 7 
Steinar  Sørensen Drammen Slalåmklubb Varamedlem 1 
Ina Hagel Glassverket IF Varamedlem 2 
    
Arild  Østeby DHK Leder Kontrollkomiteen 
Ingunn  Vogel Drammens Turnforening Medlem 
Inger  Hobbelstad Bedriftsidrettskretsen Varamedlem 

 
Buskerud Bedriftsidrettskrets oppnevner et styremedlem til DIRs styre. Stine Brandt er oppnevnt for resten av 
2019. 
 
På vegne av valgkomiteen: 

 
Foreslå valgkomité til Nye Drammen idrettsråd: 
 

Navn Verv Klubb 
Egil Knudsen Medlem Åssiden IF 
Kristin V. Øvrum Medlem Drammen Sportsdanseklubb 
Jon Borgersen Varamedlem Elvebyen Taekwondoklubb 
Ingrid Blickfeldt Robøle Varamedlem Skoger IL 

 

 
Sak 12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2019. 

DIR-styrets innstilling: firmaet Ernst & Young gjenvelges 
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