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Sak 1. Åpning 
Per Burud ønsket velkommen til årsmøtet, det første og forhåpentligvis det siste på Teams. 
Han ga deretter ordet til inviterte gjester som hilste forsamlingen. 
 
Før møtet hilste utvalgsleder Mads Hilden fra hovedutvalg for Kultur, idrett og friluftsliv. 
Avdelingsleder Roar Søhus hilste fra Arena kultur, idrett og friluftsliv, avdeling Anlegg, idrett 
og natur. Pål Thomassen hilste fra Viken idrettskrets. 
 
Mads Hilden: Han kom med noen refleksjoner rundt følgende temaer: 
Ny kommune, stram økonomi de nærmeste 4 – 6 år. 
Coronapandemien: Idretten har vært lojale og tatt samfunnsansvar. Skryt av Aktive 
lokalsamfunn (som har vakt nasjonal interesse), viktigheten av idrettens folkehelsearbeid, 
(spes. rettet mot eldrebølgen) og samarbeidet om Fritidskortet. 
Han skrøt av det gode samarbeidet med DIR og sa et idretten har en vesentlig 
påvirkningskraft innad i kommunen. 

Roar Søhus: Han så fram til å samarbeide godt med DIR etter å ha tiltrådt sin nye jobb. (Han 
har overtatt stillingen ette Arve Røren.) Idretten ligger hans hjerte nærmest. Han skrøt av 
idrettsrådet og mente at idretten burde skryte mer av seg selv. Samarbeidet mellom 
kommunen og idretten gjennom DIR gjør Drammen til en foregangskommune. 

Pål Thomassen: Han fremhevet samarbeidet om Aktive Lokalsamfunn og kunne meddele at 
Viken hadde blitt tildelt 9 millioner over 3 år av Sparebankstiftelsen til dette arbeidet. 
Drammen er fyrtårnet i dette arbeidet. Han kom også innom noen tanker rundt det 
forestående NIF-tinget. Han la fram Vikens anleggsstrategi og minnet om den kommende 
anleggskonferansen i august. 

  



Sak 2: Godkjenninger 
1) Godkjenne fremmøtte representanter. 

Styret har kontrollert og funnet listen med representanter i orden. 
Det er 43 delegater fra 24 IL tilstede 

De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent 
 
2) 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 26.3 og samtidig bekjentgjort på nettsidene til DIR. 

Innkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent 
 
Sak 3: Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 
 

a) Velge møtedirigent – styrets forslag: Marit Skretteberg 
b) Velge møtesekretærer – styrets forslag: DIRs administrasjon  
c) Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.  
Styrets forslag: Rune Haarberg, Drammen Basketballklubb  og Kari Floten, Nedre Eiker 
Svømmeklubb 

 
Forslagene enstemmig vedtatt 

Sak 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.  

3. Ingen klubb gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
4. 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. 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med 
forslagstillers navn og klubb. 

6. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 
7. Dersom vedtak ikke er enstemmige, føres protokollen med antallet stemmer for og 

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

Forslaget enstemmig vedtatt 



 
 
Sak 5: Behandle idrettsrådets årsberetning for 2020. 
Pkt.4: Styreleder påpekte at frafallet i medlemstallet ikke ble så høyt som fryktet. Det eksakte tallet 
for 2020 er -2.577 og ikke mellom 4 – 5000 som fryktet. Tallet for 2021 er ikke kjent, men det fryktes 
at frafallstallet totalt vil øke i løpet av året. 

Pkt. 10: Fra salen ble det uttrykt bekymring for den manglende harmoniseringen/likebehandlingen av 
kommunale og lagseide anlegg. Til det ble det svart at DIR har dokumentert skjevhetene i egen 
rapport som ikke er motsagt av kommunen. Styret er innstilt på å følge opp dette videre på en saklig 
måte. Problemet er lagt fram i møter med de fleste politiske partiene. Saken kan eskalere, og det er 
mulig av DIR må trå hardere til. 

Pkt.10: På bakgrunn av kommunens budsjett for fireårsperioden, hvor det ikke er avsatt en krone til 
nye anlegg, ble det spurt hva DIR ville gjøre med det. Styreleder svarte at det jobbes, sammen med 
kommunens administrasjon, om en kortsiktig anleggsplan fram til 2022. I 2022 skal det legges fram 
en kommunal temaplan hvor DIR vil spille en viktig rolle på anleggssiden. 

Pkt.12: Styreleder presiserte at utviklingsstipendene gjaldt for året 2019 og derfor bare  kandidater 
fra tidligere Drammen kommune. Ordfører har lovetr5t at kommunen fortsatt skal dele ut 
utviklingsstipend og fra 2020 vil da selvsagt alle klubber og lag i den nye kommunen kunne fremme 
forslag. 

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6: Behandle utsendt regnskap for året 2020 i revidert stand. 
Møteleder leste opp Kontrollkomiteens beretning. Daglig leder og nestleder gikk gjennom 
regnskapet og forklarte på spørsmål fra forsamlingen årsakene til underskuddet. 
 
Regnskapet enstemmig vedtatt 

 

Sak 7: Behandle innkomne forslag. 
Ingen forslag innkommet 

 

Sak 8:  Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2021. 
Så lenge likebehandling av idrettsområdet fra kommunen sin side ikke har kommet lenger 
enn det har gjort, finner styret det mest riktig å fordele LAM etter opprinnelige kriterier i 
hhv. gamle Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Dette for å avverge særlige negative utslag.  

For 2021 foreslår derfor styret at man fordeler lokale aktivitetsmidler etter disse prinsippene 
for hver av de tre opprinnelige kommunene: 

 
For idrettslagene i gml. Drammen: 

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 aktivitetstall. 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 kan benyttes til Aktive lokalsamfunn 
4. Inntil 10 % blir fordelt som støtte til Paraidrett basert på innrapporterte aktivitetstall i 

Samordnet rapportering. 
 

For idrettslagene i gml. Nedre Eiker: 
1. Grunntilskudd kr. 1000,- pr Idrettslag 
2. Resten av summen fordeles som hodetilskudd basert på aktivitetstall fra Samordnet 

rapportering. 
 

For idrettslagene i gml. Svelvik: 
1. Alle idrettslagene berettiget støtte tildeles en grunnstøtte. (i 2020: 50 000 kr) 
2. Idrettslag med allidrett er berettiget en grunnstøtte.  
3. Hodestøtten fordeles 2/3 ungdom og 1/3 barn basert på aktivitetstall fra Samordnet 

rapportering 
 
Styrets innstilling:  
Styret ber Årsmøtet 2021 godkjenne fordelingskriteriene. Midlene fordeles ved å bruke 
samme prosentfordeling som i 2020. 
Forslaget enstemmig vedtatt 

Sak 9: Vedta Idrettsrådets budsjett for 2021. 
Daglig leder og nestleder redegjorde for det fremlagte forslaget.  

Forslaget enstemmig vedtatt 

Sak 10: Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
Følgende i styret er på valg. 
Nestleder :    Per Fjeld Olsen - Mjøndalen IF 
Enstemmig valgt  
 
Styremedlem : Knut Arvid Syvertsen - Åssiden IF 
Enstemmig valgt  
 
Styremedlem : Anne Cecilie Iversen - Drammen Sportsdanseklubb, ønsker ikke gjenvalg 
Forslag nytt styremedlem: Anja Lønseth – Nesbygda IF 
Anja Kristin Lønseth enstemmig valgt  
 
Varamedlem :   Lars Erik Olsen - Nedre Eiker Svømmeklubb 
Enstemmig valgt  
 
Velge kontrollutvalg 
Leder:  Arild Østeby   DHK (ikke på valg) 



Medlem: Inger Hobbelstad  Bedriftsidrettskretsen (valgt for 2 år) 
Medlem: Stein Johnsen   Svelvik IF (ikke på valg) 
Inger Hobbelstad enstemmig valgt  
 
 
 
Velge valgkomite 
Leder:  Kyrre Frøyd   Skoger IL 
Medlem:  Elly Thoresen   Mjøndalen IF  
Medlem: Jan Trygve Jensen  Svelvik IF 
Varamedlem: Julie Njålby, Drammen Bandy 
Enstemmig valgt  
 
Velge representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til VIKs ting. 
 
Avslutningsvis ble ordet gitt styreleder Per Burud. Han takket dirigenten for utmerket ledelse 
av årsmøtet. Forsamlingen ble takket for fremmøtet og deltakelsen i debattene. 

Årsmøtet hevet kl. 21.00.  
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