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Per Burud ønsket velkommen til det konstituerende årsmøte på vegne av de tre avgåtte 
idrettsrådsstyrene i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Han ga deretter ordet til inviterte 
gjester som hilste forsamlingen. 
 
Før møtet hilste utvalgsleder Mads Hilden fra hovedutvalg for Kultur, idrett og friluftsliv. 
Avdelingsleder Arve H. Røren hilste fra Arena kultur, idrett og friluftsliv, avdeling Anlegg, 
idrett og natur. Pål Thomassen hilste fra Viken idrettskrets. 
 
Mads Hilden: 

Drammen kommune får korte beslutningsløkker, mer handlekraft. Tradisjonelt sett er 
idretten i Drammen sterk, henviser til vellykket ski-NM på Konnerud. Idrett har en sterk 
profil i Drammen. Aktive Lokalsamfunn er en ordning som Drammen ser på som en stor 
ressurs i den nye kommunen. Aktive lokalsamfunn setter Drammen kommune på kartet. Sett 
i et Folkehelse kan samarbeidet med idretten spare Drammen Kommune for mange penger.  

Drammen Kommune ønsker et idrettsråd som koordinerer, tilrettelegger og skaper god 
kommunikasjon.  Ønske om å bygge fellesskap på tvers.  Drammen idrettsråd er idrettens  
kontaktpunkt for kommunen. 

Idretten må ta utfordringen med å videreutvikle Aktive lokalsamfunn med en tydelig 
samfunnsprofil. 

Harmonisering: Ulike forutsetninger i de tre kommunene, det finnes ingen raske løsninger, 
men politikerne ønsker å samarbeide med DIR om løsningsforslag. DIR muliggjør at dette kan 
skje på en rettferdig og god måte. 

Arve Røren la vekt på dette i sin hilsen: 

Administrasjonen støtter politikere med å ta gode beslutninger. 

Det har vært et godt samarbeid med gamle DIR og idrettsadministrasjonen satser på et like 
godt samarbeid med det nye idrettsrådet. Han påpekte viktigheten av en raus holdning 
mellom IL og i nye DIR.  Imponert over at tre IR har fulgt med og evner allerede å samle seg 
til et nytt IR for nye Drammen. 

Pål Thommassen: 

Takker avgående IR for godt samarbeid over mange år. Viktig i en sånn fase at man lærer 
hverandre å kjenne selv om man er utålmodig.  Viken IK v/ Pål har ansvar for oppfølging av 
DIR og gleder seg til å samarbeide med påtroppende  IR styret.  

  



Sak 1: Konstituering: 
a) Godkjenne fremmøtte representanter. 

Styret har kontrollert og funnet listen med representanter i orden. 
Det er 76 delegater fra 35 IL tilstede 
De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent 

 
b) Godkjenne innkallingen og saksliste. 

Lovnorm for idrettsråd sier at årsmøtet innkalles med én måneds varsel. 
Innkallingen er foretatt i henhold til lovnormen, 1 mnd. før tinget. 
Innkalling ble sendt ut 12.januar, og samtidig bekjentgjort på nettsidene til 
DIR. 
Innkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent 
 

c) Godkjenne forretningsorden. 
 

FORSLAG: 
Pkt. 1 
Årsmøtet ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen 
av møtet. Protokollen føres av de valgte referenter, som selv fordeler 
arbeidet. 

 
Pkt. 2 
Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med 
unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i 
saklisten, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter for alle 
som tar ordet andre og tredje gang i en og samme sak. Representanter som 
forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. Dirigentene kan 
foreslå forkortning av taletid og strek satt for inntegning av talere. 

 
Pkt. 3 
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet 
med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke 
trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes, etter at strek er satt eller 
at saken er tatt opp til votering. 

 
Pkt. 4 
Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak 
NIFs lov fastsetter. Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag, foregår 
skriftlig. Øvrige avstemminger foregår med nummeropprekking. Blanke 
stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Velges flere 
under ett, skal stemmesedlene lyde på det antall navn som skal velges. 
Mangelfulle stemmesedler forkastes. 

 
Pkt. 5 
Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og 
mot. I protokollen føres også inn de som har ordet i saken. 



 
Pkt. 6 
Protokollen underskrives av tingets dertil valgte representanter. 

 
Forslag til forretningsorden enstemmig vedtatt 

d) Velge dirigent. 
Styret foreslår Roar Bogerud. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

e) Velge referenter. 
Styret foreslår DIRs administrasjon 

Forslaget enstemmig vedtatt 

f) Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
Styret foreslår Eva Grenstad, Nedre Eiker Svømmeklubb og Erik Friedmann, Nesbygda IL. 
 

Forslaget enstemmig vedtatt 

g) Velge tellekorps 
Styret foreslår å bruke administrasjonen som tellekorps. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

Sak 2: Behandle vedtak om etablering av Drammen idrettsråd 
 
• Styret foreslår at Drammen idrettsråd slås sammen med Nedre Eiker idrettsråd og Svelvik 

idrettsråd, med virkning fra 12.02.2020, slik at virksomheten i Nedre Eiker idrettsråd og Svelvik 
idrettsråd skal fortsette i Drammen idrettsråd, org.nr. 984 695 586. 

• Styret foreslår at administrasjonen i tidligere DIR fortsetter som administrasjon med kontorer i 
Idrettens hus, Drammen.  

• Visjon: Styret foreslår «Idrettsglede for alle». Dette er norsk idretts overordnede visjon og det 
synes derfor naturlig at dette også blir det nye idrettsrådets visjon. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Sak 3: Forslag om nytt navn og logo 
Styret foreslår at idrettsrådets navn blir Drammen idrettsråd. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 
Styret foreslår at vedlagt logo (se vedlegg 1) benyttes som Drammen idrettsråds logo. Logoen er 
felles for alle IR og etter mal utviklet av NIF. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 
Sak 4: Forslag om ny lov for Drammen idrettsråd. 
Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnorm for 



idrettsråd. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det 
idrettsrådet må ha i sin egen lov. 
 
I forslag til lov for Drammen idrettsråd (se vedlegg 2) er det tatt utgangspunkt i 
lovnorm for idrettsråd.  
Følgende steder i lovnormen er det gjort justeringer: 
 

• § 3 (3) 
• § 17, 13. a) (Valg) 

Styret foreslår at vedlagt lov vedtas som ny lov for Drammen idrettsråd. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

Sak 5: Rammebudsjett for 2020. 
Per Burud redegjorde for det fremlagte forslaget. 

 
Forslaget enstemmig vedtatt 

Sak 6: Behandle forslag til arbeidsprogram 
Lars Erik Olsen, leder i Idrettens fellesnemnd redegjorde for forslaget. 

 
Målsetting i dokumentet utarbeidet av idrettens fellesnemd er at alle idrettslag og 
idrettsanlegg skal likebehandles. 

Alle IL skal komme bedre eller like godt ut av en sammenslåing. Ingen IL skal komme 
dårligere ut. 

Det protokollføres at det nye styret i DIR får tillit til å utrede dette videre med størst 
mulig alvor.  

Forslaget enstemmig vedtatt med de innspill som fremkom i debatten. 

 
Sak 7: Foreta valg  
Boye Skistad, leder i Valgkomiteen, redegjorde for komiteens arbeid og presenterte komiteens 
enstemmige innstilling. 

 
Leder: Per Burud, Drammen Basketballklubb, enstemmig valgt  
 
Nestleder: Innstilt av Valgkomiteen: Per Fjeld-Olsen, Mjøndalen IF 
Forslag fra Drammens Turnforening: Geirr Kihle, Konnerud IL 
Det ble foretatt en skriftlig avstemming der Per Fjeld Olsen fikk 37 stemmer og Geirr Kihle 32 
stemmer. 
Per Fjeld-Olsen ble valgt til nesteleder. 
 
Fem styremedl velges i blokk: 
Jarle Hovland, Drammen Turnforening foreslår Geir Kihle som benkeforslag 
Helle Stine Høvås, Konnerud IL, trekker sitt kandidatur som styremedlem til fordel for Geirr 
Kihle, Konnerud IL 
Følgende styremedlemmer velges: 



• Runar Martin Dammen. Svelvik IF
• Geirr Kihle. Konnerud IL
• Silje Elise S Johansen. NOR92
• Knut Arvid Syvertsen. Åssiden IF
• Anne Cecilie Iversen. Drammen Sportsdanseklubb

Varamedlemmer: 
• Annette Kagiavas, Strøm IL
• Lars Erik Olsen, Nedre Eiker svømmeklubb

Velge kontrollutvalg 
Leder:  Arild Østeby DHK 
Medlem: Inger Hobbelstad Bedriftsidrettskretsen 
Medlem: Stein Johnsen  Svelvik IF 
Forslaget enstemmig vedtatt 

Velge valgkomite 
Leder: Kyrre Frøyd, Skoger IL 
Medlemmer: Britt Runden, IBK og Clas Giljam, Svelvik IF 
Varamedlem: Julie Njålby, Drammen Bandy 

Velge representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 
Styret gis fullmakt til å oppnevne. 

Sak 8: Engasjere revisor til å revidere  idrettsrådets regnskap. 
Styret foreslår at revisjonsfirmaet Ernst & Young engasjeres. 

Forslaget enstemmig vedtatt.  
Årsmøtet gir styret fullmakt til å avtale honorar. 

Avslutningsvis ble ordet gitt den nyvalgte lederen, Per Burud. Han takket dirigenten for 
utmerket ledelse av årsmøtet. Videre takket han medlemmene i de tre tidligere 
idrettsrådene for den jobben disse hadde gjort den siste perioden i de gamle kommunene. 
Videre takket han for den tilliten han og de øvrige styremedlemmene i det nyvalgte styret 
hadde fått. Han så fram til et godt, kollektivt samarbeid i styret til beste for idretten i nye 
Drammen kommune. Han så også fram til et godt og konstruktivt samarbeide med den nye 
kommunen, både politisk og administrativt.  

Forsamlingen ble takket for fremmøtet og deltakelsen i debattene. 

Årsmøtet hevet kl. 21.00.  

_______________________ ______________________ 

Eva H. Ellingsen Grendstad  Erik Friedmann  

Eva H. Ellingsen Grendstad Erik Friedmann
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Janne C. Hafskjold Geir Vetterstad Skinnes 
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