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PROTOKOLL STYREMØTE NR 6 – 2021/2022 
 

DATO:   TIRSDAG 23. NOVEMBER 2021 
STED:  Tennisklubbens lokaler, Mjøndalen 
KLOKKA:   17.00-18.30.  
 
Deltakere:  Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Silje S. Johansen, Knut Arvid Syvertsen og Lars 
  Erik Olsen. 

Forfall:  Geir Vetterstad Skinnes, Anja K. Lønseth, Annette Kagiavas, Runar Dammen 

Fra adm: Janne Cecilie Hafskjold og Xiuzhi Zhang (Suzy) 

29/21   PROTOKOLLER / REFERATER        
 01.29  Protokoll 4 – 2021/22  
Vedtak: Protokollen vedtatt med et unntak: Sak 02.22 utsettes til neste møte. 

 
30/21   INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.  
01.30  Handlingsplanen 
Vedr. Handlingsplanen viste PB til den fordelingen av arbeidsområder som ble  vedtatt 26.08.2020. 
Han henstilte til styremedlemmene å ta på seg  oppgaver i Handlingsplanen ihht. den fordelingen.  
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
01.31   Konferansen i Kragerø med tema Aktive Lokalsamfunn 
Konferansen ble en stor suksess. Dette var et samarbeid mellom DIR og DK. Samtlige skoler i 
Drammen var representert, en del barnehager, skoleadministrasjonen i kommunen. Fra DIR møtte 
Per Burud, Per Fjeld-Olsen, Geirr Kihle, Anja K. Lønseth, Xiuzhi Zhang og Janne C. Hafskjold.  

Vedtak: Tatt til orientering 

01.32  Klubbledermøtet 
Klubbledermøtet ble avholdt 16. November i tråd med vedtaket i forrige møte. Det var 35 
deltakere. PFO ga klubbene samme informasjon som i styremøte 4 ved en informativ power 
point presentasjon. Klubbene ble oppfordret til å snakke med politikere, uansett hvor de 
måtte påtreffe disse. 

Vedtak: Tatt til orientering 
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31/21   ANLEGGSSAKER   
01.31  Det er generelt stille på anleggsfronten.  

• Glassverket IF gjør en formidabel innsats for å redde idrettsarealene på Åskollen ifm den 
planlagte skoleutbyggingen. Her er åpenbart siste ord ikke sagt, da flere innen det politiske 
miljøet stiller spørsmål om behovet for å bygge skole nå.  
• Uklart om 2. etasje i fotballhallen er klar 1. januar. 
• Det pågår flomsikringsarbeid på Vassenga 
• Hagatjernveien 23 er til salgs for 10 millioner. DK kunne kjøpt den i 2020 for 7,7 mill. 
• Konnerudutbyggingen: Så langt er to 7-erbaner tatt til parkering! 
• VIKEN FK vil ikke prioritere tilskudd til ikke naturbasert fylling på kunstgressbaner 

Vedtak: Tatt til orientering      
 
32/21   SAMARBEID MED KOMMUNEN   
01.32   Idrettskveld i regi av DIR, DK og Antidoping Norge avholdes 30. November i 
  aulaen på Marienlyst skole. 
 

34/21   Søknader/saker med økonomiske konsekvenser 
• Det er søkt om kr 500,000,- fra Hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv 
• Søknad sendt Sparebanken Øst om støtte til Aktive Lokalsamfunn er avslått. DIR er imidlertid 
invitert til møte med  bankens ledelse. 

 
35/21  Planlagt møtevirksomhet fram til jul 

• Møte med superleder for posisjonspartiene (Dato ikke fastsatt) 
• Møte med APs kommunestyregruppe (Dato ikke fastsatt) 
• Møte med ordfører 1. desember. 
• Anleggsmøte om kunstgress i Lier 13. Desember 
• Regional idrettsrådssamling i regi av VIK 8. desember 
• Sparebanken Øst. (Dato ikke fastsatt) 

Eventuelt:  

Frivillighetsprisen deles ut 5. desember. Juryen har plukket ut den av 10 kandidater de mener er den 
beste. Hvert nærutvalg har innstilt sin kandidat. PB er DIRs representant i juryen 

AU utarbeider forslag til møteplan 2022 fram til årsmøtet. Legges fram i neste møte. 

Referent:  

Per Burud  

Etter styremøtet var styret invitert til juleavslutning hjemme hos Janne.   
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