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PROTOKOLL STYREMØTE NR 4 – 2021/2022 
 

DATO:   TIRSDAG 26. oktober 2021 
STED:  IBKs klubbhus, Årbogen. Krokstadelva 
KLOKKA:   18.00-20.30.  
 
Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Anja K. Lønseth, Knut 
Arvid Syvertsen og Lars Erik Olsen. 

Forfall:  Silje S. Johansen og Annette Kagiavas 

Fra adm: Geir Vetterstad Skinnes og Xiuzhi Zhang (Suzy) 

Møtet ble innledet med en presentasjon av IBK historie og dagens utfordringer. 
Særlig interessant for styret var finansieringen av kunstgressbanen, totalt kr 
3.789.000,- og 2,5 km lysløype, kr 2.800.000,-. IBK har ikke fått noe kommunal 
støtte, og har av den grunn måttet ta midler av egne kasse, hhv. kr 800.000 til banen 
og 650.000 til lysløypa.. I tillegg har klubben lagt ned en betydelig egeninnsats i form 
av dugnad. Talloppstillingene vil være gode argumenter DIR kan bruke i arbeidet mot 
DK og likebehandling. Styret takket Erik Arve og Trond Skjønberg for en flott 
presentasjon av klubben. 

21/21   PROTOKOLLER / REFERATER        
 01.21  Protokoll 3 – 2021/22  
Vedtak:  Protokollen vedtatt med en bemerkning: Det er ikke nødvendig for styret i DIR å 
  ha politiattest. Protokollen publiseres på nettsiden. 

 
22/21   INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.  
01.22   Styreportalen, gjennomgang av funksjonalitet    

DL gikk gjennom strukturen som er bygget opp rundt Kanaler. De fleste kanalene har 
noen fremhevede dokumenter som Faner øverst i kanalene. Kanalstrukturen er 
under arbeid så innspill mottas med takk. Her kanal vil ha egen arkfane Filer der det 
legges til aktuelle dokumenter. Styremedlemmene bes om å bruke Teams jevnlig slik 
at man blir trygg på funksjonaliteten.  

Vedtak:  Tatt til orientering. 

02.22   Handlingsplan 2021-22        
  Gjennomgang av revidert versjon etter siste styremøte 

Vedtak:  Den reviderte Handlingsplanen ble godtatt. AU utarbeider forslag til intern 
arbeidsfordeling til neste styremøte. 

https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/Drammenidrettsrd/Delte%20dokumenter/Styrem%C3%B8ter/Forslag%20til%20Handlingsplan_2021-22_siste.docx
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03.22  LAM 2021, orientering om tildelingen(e) 

Første tildeling ble gjennomført i henhold til kriteriene rett før meldingen om en 
ekstratildeling ble kjent. Ekstratildelingen ble gjort etter deler av anbefalingene fra 
KUD. Hodestøtte og støtte til paraidrett ble gjort etter tall fra Samordnet Rapport. 
Alle idrettslag mottok i tillegg eget brev der de resterende KUD anbefalingene ble 
gjengitt sammen med en henstilling om at idrettslagene følger disse. 

Vedtak:  Tatt til etterretning. 

 

23/21   ANLEGGSSAKER   
01.23  Anleggskonferanse Fredrikstad      

GK, KAS og GS orienterte. En bra konferanse med mye fokus på næranlegg. Bruken 
av tidligere industrianlegg til idrettsformål var spesielt interessant. Av 
foredragsholderne var det spesielt en 17 år gammel ungdomsrepresentant som 
fremhevet seg. 

Vedtak: Tatt til orientering 

02.23  Kommunedelplan Gulskogen Nord      
  GS har fulgt saken. Gulskogen Nord er området mellom elva og jernbanelinja fra 
  Pølsesvingen til Gulskogen gård. 
Vedtak:  Høringssvar skrives i samarbeid med SIF TF/IF 

03.23  Åskollen ungdomsskole/idrettsflater, siste utvikling 
PB og AKL orienterte. DK har ikke fulgt opp det politiske vedtaket om at GIF og DIR 
skal medvirke i hele prosessen. Slik saken nå står går det utover idrettsanleggene. 
GIF har gjort en flott innsats for å informere DK, både adm. og politikere, om 
konsekvensen for idretten slik saken nå står. Det er spesielt manglende helhetssyn 
som savnes: Hva med den gamle Glassverkethallen? Hva er tenkt ved oppkjøpet av 
Nordby gård?  Basketballbanen skal bli parkeringsplass. Hvor skal den nye ligger? 
Hva med bruken av spillemidler når anlegg blir borte?  

Vedtak:  Saken vil bli nøye fulgt opp av DIR i samarbeid med GIF.   
   

04.23  Andre anleggssaker, gjennomgang      
Vedr kunstisbaner, strømpriser og islegging 

Behandling av utvalgssak 0067/21, 2 tertial 2021. viser ikke noe om et vedtak om 
senere islegging. Det man finner er denne uttalelsen fra partssammensatt 
samarbeidsutvalg (Innspill fra Fagforbundet) til saken:  

P09 Kultur, Idrett og frivillighet. 
Programområdet har utfordringer knyttet til høye kostnader til strøm og 
fjernvarme. Økende strømkostnader kan føre til at ski løyper og kunstfrosne baner 
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vil måtte begrense sine «åpningstider» til innbyggerne. Dette vil i korthet si at lyset 
i skiløypene slukkes tidligere og at de kunstfrosne banene blir islagt langt senere 
enn hva som er vanlig. Det vil være av stor viktighet for innbyggerne, etter så 
mange måneder i en nedstengt situasjon, at de nå får muligheter til å bruke 
fritidstilbudene optimalt i normal «åpningstid». Vi mener at dette 
programområdet bør bli tilført kompensasjon for økte strømpriser for 2021 – 2022, 
slik at tilbudet opprettholdes til innbyggerne. 

I sakspapirene til 2 tertial har område P09 fått styrket sine rammer, ikke noe 
reduksjon. 

Ishall: DIR vil bli innkalt til møte med ishockeyforbundet og DK i slutten  av januar. 
Møte vil bli avholdt i ny ishall i Asker. 

Utbygging på Konnerud: Som på Åskollen så mangler det en helhetlig plan både i 
utbyggingsperioden og anleggene etter utbyggingen. Hallen er ferdig regulert. DK 
hat lyttet til idretten vedr. parkeringsplass ved hallen i byggeperioden. DIR følger 
saken. 

Marienlyst: I et innlegg i DT kommer det fram at Sturla og Hellas ønsker seg lys på 
løpebanen. Så vidt DIR er kjent med foreligger det ingen søknad om dette. Fremdeles 
uavklart hva som skjer på kastfeltet. Uansett er DIR lovet at vi vil bli kompensert 
dersom det ikke finnes plass til tivoli 17. mai. 

Vedtak:  Anleggssakene tatt til orientering. 

24/21   SAMARBEID MED KOMMUNEN   
01.24   I samme båt - Sammen om Drammen og Aktive Lokalsamfunn 

GS orienterte. Samlingen i år vil ikke bli på båt, men bli landfast, nærmere bestemt til 
Kragerø Resort18. - 19. November. Det er bra påmelding fra skolesektoren. DIR 
ønsker flere fra idrettslagene.  

02.24  Prosess Likebehandling, økonomiplan med mer 
PFO orienterte. Det er nedsatt en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe med 
likebehandlingsproblematikken. Det er bedt om et møte med ordfører for å få 
forankret dette problemet på øverste politisk hold.  
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3.24  Idrettens Festaften, dialoger med Sparebanken ØST, DK, OLT. 
PB og GS orienterte. Det er avholdt møte med Sparebanken Øst v/Per Øyvind 
Mørk og Vibeke Langen. De ønsker å ta opp igjen Idrettens Festaften. Det er 
ønskelig å ha med DK på dette. PB har sjekket med kommunen v/ordfører. 
Kommunen ønsker å være med på dette. Det er da ønskelig å slå sammen 
Festaften, Gullmiddagen og stipendutdeling. Dette er et omfattende 
arrangement som sannsynligvis ikke kan iverksettes før 2023. Aktuelle 
arrangementssteder kan være teateret eller Union scene. Stipendutdeling for 
2021 vil antakelig gå som tidligere. 

Vedtak: Tatt til orientering  
   

25/21  ØKONOMI  
01.25  Kort oppdatering av inntektsbildet  

o DK støtte Aktiv i IL  er nå utbetalt etter at partnerskapsavtalen ble undertegnet 
o KUD 4, dekning av Tivoliinntekter. Dersom DIR ikke kompenseres via statlige midler, 

vil DK fylle opp mellomlegget. DL følger opp DK på dette. 

Vedtak: Tatt til orientering  
 

26/21   SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER  
   Det foreligger ingen søknader. 

 
27/21  AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER 
01.27   NIFs ting, sak om finansiering av idrettsråd. 

PB orienterte om vedtaket på Idrettstinget. Etter hans syn et skuffende vedtak: Det 
blir ingen finansiell støtte fra sentralt hold i NIF. Vedtaket går på at hvert enkelt 
idrettsråd kan i sine årsmøter vedta å bruke inntil 5% av LAM til administrasjon av 
idrettsrådene. Det betyr at man tar midler fra aktivitet til administrasjon, noe som er 
i strid med KUDs retningslinjer. Så vidt vi vet er ikke KUD forespurt i saken. Dette 
vedtaket gir ingen forutsigbarhet for idrettsrådene, noe som er meget ønskelig. 
Viken IK støttet forslaget, noe forunderlig sett på bakgrunn av kretstingsvedtaket fra 
2020 og i strid med idrettsrådenes anbefaling i VIKs høring før idrettstinget. Dette vil 
åpenbart bli en sak på neste kretsting. 

Vedtak:  Tatt til orientering 

Eventuelt: 

Antidopingseminaret med idrettslegene vil bli avholdt 30. November i 
Samfunnshuset i Mjøndalen. PB deltar sammen med RD i arbeidsgruppens 
møte 3. november og vil stå for åpningen av seminaret. 
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Siste styremøte før jul vil ihht praksis avsluttes med sosialt samvær. I den 
forbindelse har Janne invitert styret hjem til seg, noe styret setter stor pris på. 

 

Referenter:  

Per Burud, styreleder      Geir Skinnes, daglig leder 
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