DRAMMEN IDRETTSRÅD
PROTOKOLL FRA STYREMØTE
DATO
: tirsdag 21. juni 2011 kl. 17.00
TIL STEDE : Kyrre Frøyd, Ravi Sunder, Jan Rockstad, Oddvar Moen, Kjell Nilsen,
Tone Sverreson Ørmen, Eli Tufte Hanssen; Monica Sun Bakken, Julie
Nålby, Hanne Bredde Vig
Forfall:
Bjørn Orhagen

Møte nr 3/2011.
Sak nr.
14/11

PROTOKOLLER / REFERATER

14.01

PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 2/2011 – 2. mai 2011.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

14.02

Referat fra AU-møte 2/2011 den 26. mai 2011.
Vedtak:
Referatet tas til etterretning.

14.03

Referat fra Samhandlingsmøtet 9. mai (og eventuelt Dialogmøtet 9. mars)
Vedtak: Referatene er ikke mottatt. DL følger opp dette med kommunen (DK).

15/11

SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

15.01

Endelig vedtak om kommunal støtte til byens IL med utbetalingskriterier.
Saksinfo: Se egen mail samt fordelingsoppsett sendt fra T-utvalget ved Kyrre
Vedtak: Styret vedtar utvalgets innstilling til fordeling av 2 mill. NOK. DIR tar
kontakt med Drammen Minoritetsråd ang. oppfølging av enkelte klubber som
har mistet støtte pga manglende søknader. Det bør opplyses i nye
søknadspapirer om muligheter til hjelp med utfylling av søknaden hos DIR.
DIR ønsker å sette fokus på medlemskontingenter i klubber hvor denne er
svært lav. Medlemskontingenten må stå i forhold til idrettstilbudet i
klubbene. Klubbene bør ha separate aktivitetskontingenter ut fra tilbudets
faktiske kostnader.

15.02

Status for årets Hallrefusjonstildeling og restbeløp / overgangsordning.
Saksinfo: VNI har nå utbetalt refusjon for fjoråret på 2,12 mill. som er 0,6 mill.
under bevilget beløp. De fleste klubbene har fått 80 % av godkjent søknad i år.
Vedtak: DIR tar VNI’s tildeling til etterretning og bruker restbeløpet aktivt i en
prosess mot politikerne for å komme over på ny ordning med 20 % direkte
betalt leie for barn og unge i kommunale lokaler.

15.03

Årets fordeling av LAM – prosess etter ferien i hht årsmøtevedtaket.
Saksinfo: Mail/brev om 2011 mottatt fra KUD + NIF i juni – samme beløp som i fjor.
Vedtak: Enkelt søknadsskjema sendes klubbene i august m/frist 10/9.

15.04

Utlysning av ny stilling i DIR – forankring og prosess
Saksinfo: Ref AU-sak 08/11. Utlysningstekst vedlagt. Hovedansvar i jobben;
Inkluderingsarbeid (DK må bidra noe her) + hjemmesiden + annet DIR-arbeid. NIF
godkjenner ingen ny stilling i DIR under BIKs personalansvar.

Vedtak: DIR påtar seg arbeidsgiveransvar for et engasjement ut 2012.
Ansettelsen gjelder en 60 %-stilling. AU forestår ansettelsesprosessen.
Styret foretar den endelige prioriteringen av kandidater til stillingen.

16/11

ANLEGGSSAKER - NYE INNSPILL / ANLEGGSPLANER

16.01

Kort info om endelig SpilleMiddel(SM)-fordeling for 2011 i Buskerud fylke
Saksinfo: Av 26 søknader til ordinære anlegg fikk Drammen kun SM til 5 anlegg.8
av Drammens 19 nærmiljøanlegg fikk også spillemidler i 2011.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Det sendes et brev med utfordring
til BIK m.fl. om at Drammen må få en rettmessig andel av de årlige SM.
DIR ønsker å invitere DK til tettere samarbeid om 2012-prioriteringen i høst
for å unngå samme blokkering pga Gamle gress som sist år.
Anleggsutvalget tar kontakt med DK v/rådmannen om dette.

16.02

Ishall / multifunksjonshall – videre oppfølging av idrettens prosjekt.
Saksinfo: Gis i møtet – er definert som en viktig valgkampsak. Inkluderer også info
om sak 18.02.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. DIR v/leder, nestleder og leder av
anleggsutvalget ber om et møte med BIK’s styreleder vedr. BIK’s innspill i
denne og andre anleggssaker.

16.03

Haukåsbakken og Gulskogen Arena
Saksinfo: Muntlig info fra Jan og Oddvar om møter med klubb og kommunen
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Kommunen overtar alle aksjer i
Drammensfotballen AS. Ang. Haukåsbakken avventes resultatet av møte hos
ordfører 22/6-11.

16.04

Islegging av Gamle gress vinteren 2011/2012.
Saksinfo: Se artikkel i DT 16/6 og bystyrevedtak fra 2007.
Vedtak: DIR-styret avventer videre utvikling i saken.

17/11

SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE OG ANDRE

17.01

DIR’s dialog med partiene i fht kommunevalget / Konkrete utfordringer
Saksinfo; Se AU-sak 12 c samt forslag fra DL 21/6 til spørsmål til partiene.
Vedtak: Spørsmålene sendes partiene innen 30. juni. Innspill fra styrets
medlemmer sendes DL innen mandag 27.juni.

17.02

Videre oppfølging av Samarbeidsavtale med politikerne i praksis.
Vedtak: Styret uttrykker stor tilfredshet med vedtaket om Samarbeidsavtalen
i Bystyret 15/6 2011.

17.03

Dialog med andre store IR om innspill til Idrettsmeldingen, ref mail 16/6.
Vedtak: DIR sier ja til felles IR-brev til Kulturdepartemenet og støtter foreslått
fokus på hovedsakene B1-3. DL gir tilbakemelding til øvrige store IR.

18/11

ORIENTERINGSSAKER.

18.01

Innhold / fokus og ansvar for avisa Drammensidretten i 2011 – nr 2.
Vedtak: Det legges hovedvekt på valgkamp, jubileum og aktuell DIR-info.
Innlegg fra komite-lederne sendes DL innen 10. juli.

18.02

Status mulighetsanalysen for Ishall på Brakerøyabanen i Lier / Drammen.
Se også sak 16.02. DL orienterte om framdriften.

18.03

Hallkomiteen - Status fordeling av treningstider 2011/12 + nye lokalbehov.
Ravi, leder av Hallkomiteen, orienterte om fordelingen for neste skoleår.

18.04

Stipendkomiteen – Status årets utviklingsstipend – ny søknadsrunde?
Vedtak: Det innkalles til møte i Stipendkomiteen ca 16. august

18.05

Status 2011-satsing fra idretten – avslutning Jubileumsstafetten – hva gjenstår.
DL og Ravi orienterte og summerte opp stafettens sluttresultat;
69.910 deltakere var med på 2.380 aktivitetstimer (målene var 64.000 og 2.011)

18.06

Anleggskonferansen 2011 i Drammen / BIK’s Kompetanseuke 2011 i uke 35
Vedtak: DIR deltar i uke 35 på tema som har relevans i Kompetanseuka og i
Anleggskonferansen. Kostnader til deltakelse dekkes. Påmelding sendes
samlet for DIR-styret. Frist 15. juli.

18.07

DIR’s søknad om momskompensasjon for 2011 / Annen økonomi-info.
Søknad er sendt NIF. Rapport ang bingoinntekt er levert Lotteritilsynet.

19/11

EVENTUELT

Møte med AP: Korte og tydelige budskap ble gitt fra DIR’s aktører i invitert åpent
valgmøte hos Arbeiderpartiet 8/6.
Byjubileum: Rosende ord fra ordføreren om idrettens rolle i byjubileet.
Møte med DK om Inkludert i IL: 2 møter er avholdt ang. en partnerskapsavtale om
Inkludering i idrettslag. DK, BIK og DIR arbeider med å få på plass en avtale vedr. bruk
av midler fra KUD og DK til dette arbeidet.
Møtet ble avsluttet kl.19.15.

Hanne B. Vig
Referent

Kopi til:
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Arild Eek, kultursjef Tone Ultveit Moe, fung.
virksomhetsleder Live Johannessen, prosjektmedarbeider Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy
Svendsrud, idrettskonsulent Marte Bøhm, fysiotekleder Elin Hannevig Celius, samt leder og
nestleder i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Knut Anders Berg.
IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets, Bedriftsidrettskretsen, Buskerud Fylke
v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR (Arild
Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt valgkomiteen i DIR (Bjarne Stabæk, Arne
L. Andersen, Kari H. Bodahl, Arild Fredriksen).

