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DATO:   TIRSDAG 1. FEBRUAR 2022 
STED:  Hybrid møte, fysisk og digitalt 
KLOKKA:   17.30-19.30.  
 
Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Runar Dammen, Geirr Kihle, Silje S. Johansen, Anja K. Lønseth, 
Knut Arvid Syvertsen og Lars Erik Olsen. 

Forfall: Annette Kagiavas,  

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

 
36/21   PROTOKOLLER / REFERATER        
 01.29  Protokoll 6 – 2021/22  
Protokollen ble gjennomgått med en kommentar til sak   35/21: Av de seks oppsatte møtene ble kun 
ett gjennomført, møtet med ordfører. De øvrige ble utsatt pg pandemien. 

Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene 

 
37/21   INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.  
01.37  Handlingsplanen, viser til protokoll 6, sak 01.30 
HP ble kommentert punkt for punkt. Det henstilles til styret at man gir tilbakemelding på 
områder man ønsker å bidra på, både gjennom skjemaet Roller og til styreleder. Det trengs 
bidrag fra flere til årsberetningen som skal behandles på årsmøtet.  AU utarbeider forslag til 
fadderordning til neste møte. 

Vedtak: Tatt til orientering 

02.37  Årsmøtet 2022 
Dette er en «huskeliste» fram mot årsmøtet 

1. Valgkomiteen, igangsettes etter styremøtet. Skjema forslag kandidater ferdigstilles 
2. Regnskap ferdigstilles og sendes til revisjon 
3. Utarbeidelse av budsjett, detaljert til styret og overordnet til årsmøtet 
4. Utsendelse av innkalling med frister for forslag 
5. Styrets forslag til årsmøtet: 

a. LAM kriterier 
b. Toårige perioder. PB utarbeider forslag til neste styremøte. 

6. Styremøter for signering av regnskap og behandle innkomne forslag 
7. Publisering av sakspapirer 
8. Sted for årsmøtet? 

 

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7 – 2021/2022 
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Vedtak: Det sendes en forespørsel til IBK om de kan være vertskap. 

 

03.37  Samarbeid med Næringsforeningen  
Det ble et meget positivt møte der vi kom fram til flere områder vi kan samarbeide på. Aktive 
lokalsamfunn er et, et annet kan være samarbeid med utbyggere i reguleringsplaner. Større 
kommunale planer er også aktuelt samarbeidsområde. Ønsker å involvere idrettsperspektivet i 
konferansen Innsikt 2022 på Bragernes torg. Se eget møtereferat i møtemappen for mer 
informasjon. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 
38/21   ANLEGGSSAKER   
01.38  Kunstgress, politisk sak.  
Kommunale baner vil oppgraderes miljømessig sommeren 22. Opprenskning utenfor spilleflatene på 
dagtid. Rister, sluk osv. Full rehab på Konnerud og Gulskogen Arena i ferieperioden. Øvrig 
rehabilitering inkludert kanter rundt banene tas når tidsplanen fra 2016 må gjenopptas. 

Det legges opp til felles runde med oppsuging av granulat der en sugebil forflytter seg til alle baner, 
også lagseide. Dette følges opp i arbeidsgruppen. Kostnaden rundt dette ikke avklart. 

Det lages en orienteringssak om lagseide baner og opprenskningskostnader på disse. Vanskelig på 
grunn av store forskjeller. Om denne saken skal dukke dypere i problematikken slik som eksemplet 
fra Trondheim viser må avklares. 

DIR følger opp arbeidet med banen til Vikåsen som også brukes som skolegård. Kunstgresset her er i 
en så dårlig forfatning at banen burde vært stengt. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

02.38  Gulskogen Nord, se vedlagte uttalelse i møteinnkallingen fra SIF og DIR 
DIR deltok i et informasjonsmøte på Gulskogen sammen med IF og TF. Fra DK stilte fagpersoner som 
jobber med planen. SIF IF ved Yngve Carlson innledet med et kraftfullt innlegg, innlegget er senere 
publisert som kronikk i Drammens Tidende. Kronikken danner også grunnlaget for Strømsgodsets 
høringsinnspill, et innspill som støttes av DIR. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 
03.38  Åskollen, se vedlagte presentasjon i møteinnkallingen fra DK 
Infomøte mellom GIF og DK 19. Januar. DK har tatt innspillet fra GIF ved å legge tre baner opp mot 
Nordbyveien. GIF skal gå gjennom presentasjonen fra DK og komme med innspill på rekkefølgen i 
opparbeidelsen. Formelt må klubben igjen sende inn sine innspill som en del av høringsprosessen, 
innspill som DIR støtter. 

Vedtak: Tatt til orientering 
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39/21   SAMARBEID MED KOMMUNEN  
01.39  Møte med ordfører 01.12.2021  
DIR hadde bedt om et møte med ordfører. Det ble avholdt 01.12.2021. PB og PFO møtte fra DIR, 
ordfører, Mads Hilsen og Jorunn Larsen fra DK. Temaene for møtet var likebehandling, Akt. 
Lokalsamfunn, temaplan og strømkrisa. Møtet ble ikke helt oppløftende: Det er lang vei å gå for 
likebehandling, det ble antydet at noen klubber vil få det dårligere for at andre klubber skal få det litt 
bedre. Kultur skal lage sin temaplan før idretten. Det betyr tidligst oppstart til høsten for vår del. 
Tross økte inntekter (statlige overføringer og inntekter på skyhøye strømpriser) var det ingen vilje til 
å bruke noe av disse midlene for å hjelpe idrettslag med å holde anlegg åpne og produksjon av snø til 
skiløyper for alle. DK og DIR var enige om at arbeidet med temaplan vil bli svært viktig, DK forventer 
stort engasjement fra idretten/DIR i dette arbeidet. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 
02.39   Arbeidsgruppe kunstgress: DIR, NFF Buskerud, DK 
Roar holder politisk nivå oppdatert, ingen rapportplikt slik Sølvi antydet i HU møtet 

Avventer avklaring av politisk bestilling (Se også sak 01.38.) før DIR går videre med å problematisere 
det som sakspapirene fra Trondheim tar opp. (SBR, Bioflex osv)  

DK anbefales å bruke Trondheim og MIFs søknad som faktagrunnlag når de starter opp en slik 
vinkling.   

Nytt møte 23. februar. Roar inviterer inn Erik Udnæs, prosjekt leder DEKF. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

03.39  Spillemiddelsøknader 2021 
Oversendelsesbrev fra Drammen kommune er mottatt og listen er prioritert etter de vedtatte 
retningslinjene. I forbindelse med forarbeidet sammen med DK høsten 2021 ble det ved en 
forglemmelse ikke orientert om prioriteringen i styremøte.  

Vedtak: Tatt til orientering 

 

04/40  Antidoping 

Idrettskvelden 30.11.2021, et samarbeid mellom DIR, DK og Antidoping Norge, ble en nedtur hva 
angår deltakelse, kun to idrettslag og et treningsstudio møtte. Foredragsholderne var meget dyktige 
og inspirerende. I antidopingkomiteen er det ønske om å gjøre et nytt forsøk. Viktig derfor å finne ut 
årsaken til det dårlige fremmøtet. Uheldig tidspunktet og dårlig kommunikasjon innad i klubbene er 
nok noe av årsakene. Det tas kontakt med deltakerne for å få deres synspunkter. Erfaring på andre 
kommuner viser at jo mindre kommune, jo bedre fremmøte. Kanskje man bør dele kommunen i 
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regioner? Kanskje de større klubbene bør tilbys egne kvelder? Enstemmighet i styret om at dette 
arbeidet må følges opp.  

Vedtak: Runar følger opp dette i komiteen.   

 
40/21  ØKONOMI  
01.40  Regnskap 2021, utkast budsjett 2022 
Foreløpig viser regnskapet et overskudd på over 838 000 kr. Det skal gjøres noen avsetninger slik at 
overskuddet vil balansere ut underskuddet i 2020. Budsjettet er satt i forhold til regnskapet og viser 
pr. Dd et lite underskudd. Dette vil justeres ned i balanse. Endelig regnskap og budsjett legges fram i 
neste styremøte, 7 mars. 

Vedtak: Tatt til orientering  

 

41/21   Søknader/saker med økonomiske konsekvenser 
Ingen saker. 

 
42/21  Møteplan fram til årsmøtet 

• Tirsdag 7.3  
• Onsdag 6.4 (godkjenning av årsregnskap og utsending av innkalling) Kl. 1730 
• Tirsdag 19.4 (godkjenning av årsmøtepapirene, behandling av innkomne forslag) kl. 1730 
• Onsdag 4.5. Årsmøte 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Eventuelt:  

Be Sporty 
Be Sporty er et svensk foretak som ønsker på kommersiell måte å tilby fotball, dans og turn til barn 
fra to til seks år. De er etablert i Oslo og ønsker å sarte opp i Drammen og Mjøndalen. De kjøper seg 
tid i idrettsanlegg. Styret er meget skeptiske til dette tilbudet og vil følge utviklingen nøye.  

 

Sak om gratis SFO/AKS tilbud til barn på første trinn fra 1. august  
Pr i dag er tilbud for private/frivillige IFO og kommunale SFO/AKS likestilt.   
I dag er det til sammen seks ulike Idrettslag som drifter SFO, hvorav fire idrettslag har tilbud 
fra 1.klasse. Det fremkommer ikke av saken som skal opp til politisk behandling i 
formannskapet 02.02.2022, om gratistilbud for 1.klasse også likestiller private/frivillige SFO 
tilbud. Det er derfor avgjørende at politikeren i Drammen blir kjent med eventuelle 
konsekvenser ved å sidestille SFO tilbudet i regi av idrettslag. Saken følges opp av 
administrasjonen. 
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Frivillighetens år 
DK har planer om å følge opp “Frivillighetens år” med noen arrangementer. “Drammen på langs” er 
et prosjekt som er tenkt å spille på kommunesammenslåingen. Her er idretten påtenkt en rolle, men 
kommunen har ikke avsatt en krone til dette. Etter styrets syn er vi ikke sikre på at klubbene frivillig 
stiller opp uten noen form for kompensasjon. DIR følger saken.  

Søknad fra IBK om overtakelse av tomter til eiendomsutvikling. 
IBK har sendt søknad til kommunen om å få overta gratis arealer til eiendomsutvikling hvor 
fortjenesten skal brukes til å beste for klubben. Dette er først og fremst en sak mellom DK og IBK, 
men DIR er skeptisk til søknaden. Vi er så langt ikke bedt om å uttale oss i saken. Det er vel også 
tvilsomt om DIR blir bedt om det. 

 

Per Burud       Geir Skinnes  

Referent       Referent 
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