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REFERAT FRA STYREMØTE NR 3/2012.
DATO
STED
KLOKKA

: TIRSDAG 21. JUNI 2012
: Idrettens Hus (3.etg.), møterom A
: 17.30-19.10

TILSTEDE:

Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Eli Tufte Hanssen, Inge Tveit, Monika S.
Bakken, Oddvar Moen, An-Magritt Leirfall Saksvik
Julie Njålby, Kjell Nilsen, Tone Sverreson Ørmen, Bjørn Orhagen, Ravi
Sunder

FORFALL:

Møte nr 3/2012.
Sak nr.
14/12

PROTOKOLLER / REFERATER

14.01
Vedtak:

PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 2/2012 – 30. mai 2012.
Protokollen ble godkjent.

14.02
Vedtak:

Referat fra Samhandlingsmøtet med DK / VNI den 14. mai
Er ikke mottatt, purres opp.
Referat fra dialogmøte 15/3 er mottatt.

15/12

SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

15.01
Orientering

Hvordan prioritere i forhold til gjennomføring av Inkludering i IL ut året?
Ett-årig partnerskapsavtale med DK er nå signert, det har utløst 160.000 som
er det vi har til høstens aktiviteter, samt koordinering og kurs.
Skiolds søknad for høsten innvilges. 10 % av koordineringen av
inkluderingsarbeidet dekkes av overskuddet fra i fjor. Nye aktiviteter som
har fått tilsagnsbev vil få utbetalt sin støtte i løpet av sommeren.

Vedtak:

15.02
Orientering

Vedtak:
15.03
Orientering:

Årets fordeling av LAM (Lokale AktivtetsMidler fra Staten).
Mail/brev om 2012-midlene er mottatt fra KUD og NIF i mai – Drammen får
nesten samme beløp i år som i 2011.
Innstilling fra DL; Enkelt søknadsskjema sendes klubbene i august m/frist 10/9
Innstillingen vedtatt. Tildelingsutvalget fordeler i september.
Fremtidig total stillingsmengde i DIR fra nyttår (140 % i år, 120-150 % åra før).
Reklameavtalen er borte, og uten en erstatning for denne og DK-matching av
Staten på Inkludering i IL, så har DIR maks 90 % stilling totalt i 2013. Hvordan
DIR skal løse dette er foreløpig usikkert. Muligheten til at DIR kan beholde noe
av LAM-midlene for å kunne opprettholde sin bemanning ble drøftet. Dette må i
så fall både behandles på årsmøtet og godkjennes av Kulturdepartementet.

16/12

ANLEGGSSAKER - NYE INNSPILL / ANLEGGSPLANER

16.01
Orientering:

Ishall / multifunksjonshall – videre oppfølging av Idrettstingets OL-vedtak.
Drammen ligger nest sist på listen over anleggsdekning i norske byer.
Drammen er forøvrig den eneste kommunen hvor IR ikke er tatt med i de første
OL-anleggsdrøftelsene.
DIR ønsker et møte med Tove Paule og Baumann ang videre planer.
Enkel ishall må realiseres raskt med tanke på å kunne få OL til Drammen,
den må samtidig defineres som det viktigste anlegget i 2013 med tanke på
utvikling av idrettstilbudene i Drammen.

Vedtak:

16.02

Andre anleggssaker
- Sykkelklubben har jobbet mye mot DK for å få lage en ny utfortrase i Aron.
- Gjerpenkollen benyttes av Toppidrettslinja uten at de betaler leie her på
samme måte som når de benytter f.eks Drammenshallen. Dette opplever
klubben som problematisk. DIR vil se nærmere på saken sammen med BIK.

16.03
Orientering:

Islegging av Gamle gress vinteren 2012/2013?
Kunstgresset på Gamle Gress skal skiftes ut. Det blir hevdet at det vil koste 4-5
mill. å flytte dette, noe DIR betviler, i sær om det flyttes til en eksisterende bane
DIR innkaller DK, Drammen Bandy og bandyforbundet, til møte hvor
ønskene om islegging og flytting av gressmatte diskuteres og avklares.

Vedtak:

17/12

SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE OG ANDRE

17.01

DIR’s dialog med partiene i fht ny hovedplan / Konkrete utfordringer.
DIR ønsker nærmere samarbeid med nabo-IR og nabokommuner med tanke
på anleggsprioriteringer ift. ny hovedplan.
Anleggskomiteen inviterer 4-6 nabo-IR til et første anleggsmøte i august,
med fokus på interkommunale anlegg.

Vedtak:

17.02

Vedtak:

Videre oppfølging av Samarbeidsavtale med politikerne i praksis.
DIR opplever at de stadig utelukkes i saker som angår idretten i Drammen.
I følge Samarbeidsavtalen skal vi være med som diskusjonspartner og
samarbeidspartner i saker som omhandler idrett. Dersom idrettslag,
idrettskrets, særkretser el. andre henvender seg til DK i idrettssaker skal og må
DIR i følge Samarbeidsavtalen kobles inn.
AU tar dette opp med BIK, VNI og Kulturkomiteen.

17.03
Vedtak:

Dialog med andre store IR om innspill til Idrettsmeldingen, ref. IR-møte 15/6.
DIR sier ja til å være med på et felles IR-brev med konkrete innspill til
Kulturdepartementet (KUD). DL får ansvar for dialogen med andre store IR

18/12

ORIENTERINGSSAKER.

18.01

Rapport fra møte med Lier IR om ishall på Brakerøyabanen.
I møte med Lier IR 5/6 ble det diskutert at det med en eventuell ishall på
Brakerøya, vil være naturlig å søke om interkommunal støtte. Lier IR visste
foreløpig lite om hvilke tanker politikere og administrasjon i Lier kommune har
om saken.

18.02

Hallkomiteen - Status fordeling av treningstider 2012/13 + nye lokalbehov.
Fordeling av halltider er gjort og klubbene informert. Møte mellom BUL, DK og
DIR er avtalt for å finne en løsning på BUL sin henvendelse ang. ugunstig
tildeling av halltid.

18.03

Stipendkomiteen – Status årets utviklingsstipend – ny søknadsfrist 15. aug.
Ny frist for å søke på utviklingsstipend er utlyst. Lagt på nettsiden vår, samt at
DK informerer via media.

18.04

Anleggskonferansen 2012 i Bodø samt DL-samling IR.
En oppsummering av viktige tema ble gitt fra DL og Kjell.

18.05

DIR-søknad om momskompensasjon for 2011 / Annen økonomi-info DIR.
DIR har sendt sin søknad om mva-refusjon for 2011-regnskapet.
Halvårsregnskap 2012 legges frem på første høstmøtet.

Vedtak:

Sakene 18.01-18.05 ble tatt til orientering.

19/12

EVENTUELT
Det var ingen saker under eventuelt denne gangen.

Drammen 2/7- 2012

An-Magritt Leirfall Saksvik (s)
Referent

Kopi sendes til:
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Bertil Horvli, VNI-leder Sten Petter Aamodt,
prosjektmedarbeider Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent
Marte Bøhm, fysiotekleder Elin Hannevig Celius, varaordfører Tove Paule, leder og nestleder i
Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Kristin Haftorn Johansen og Yousuf Gilani samt
leder av Bystyrekomiteen for oppvekst Elisabeth Lindberg.
BUSKERUD FYLKE: fylkesidrettskonsulent Randi Haldorsen, leder av Kulturkomiteen Terje
Vegard Kopperud.
IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets-fellespost, BIK-leder Roar Bogerud,
org.sjef BIK Jorunn Horgen, Bedriftsidrettskretsen v/DL, 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).

