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PROTOKOLL STYREMØTE NR 5 – 2021/2022 
 

DATO:   MANDAG 8. oktober 2021 
STED:  TEAMS 
KLOKKA:   18.00-1900.  
 
Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Anja K. Lønseth, Knut 
Arvid Syvertsen, Annette Kagiavas  og Lars Erik Olsen. 

Forfall:   Silje S. Johansen 

Fra adm: Geir Vetterstad Skinnes, Janne C. Hafskjold og Xiuzhi Zhang (Suzy) 

AU innkalte til et ekstraordinært styremøte for å orientere og diskutere med styret rådmannens 
forslag til budsjett. 

28/21   Rådmannens forslag til budsjett 2022 – 2024 
Rådmannens forslag til langtidsbudsjett for kommunen er begredelig lesning sett med idrettens 
øyne.  2022 blir som 2021, det er ille nok, men det blir verre i årene 2023 og 2024. Det er i realiteten 
ikke avsatt en krone til nyinvesteringer til anlegg. Det er avsatt noe til vedlikehold av kommunale 
anlegg. Likebehandling henger i en meget tynn tråd. Rådmannen argumenterer med at det er 
nødvendig å kutte, og da må man først og fremst kutte i ikke lovpålagte oppgaver, herunder kultur 
og idrett. Det skal i perioden spares 17 mill. på dette området.  Men det er viktig å ha for seg at 
dette er et forslag, det er politikerne som bestemmer. Men vi vet at politikerne som regel er svært 
forsiktige med å endre rådmannens forslag. Vi må iverksette grep for å få til noe. Hva kan/bør vi 
gjøre?  

- Alle må kaste seg over politikere de kjenner, om det er på gata, i butikken eller i andre 
sammenhenger. Alle kjenner noen. 

- Klubbene må mobiliseres. Det innkalles til et klubbledermøte for å orientere om situasjonen. 
- Det må vurderes å gå ut i pressen.   

DK får 28 mill. i friske midler fra regjeringen. Idretten bør tilgodeses med noen av disse midlene. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. AU innkaller til klubbledermøte snarest. 

29/21  DHK søker DK om støtte til europacupspill 

DHK søker DK om økonomisk støtte til europacupspill. DIR er bedt om å uttale seg i saken. DIR har 
hatt praksis på å ikke å støtte slike søknader. De kommunale midlene til idrett bør gå til 
breddeidretten, primært barn og unge. Eliteidretten har inntektsmuligheter som bredden ikke har. 
DIR v/AU har derfor meddelt DK at søknaden bør avslås. 
Vedtak: Styret stilte seg bak AUs vedtak i denne saken. 

Per Burud, referent       
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