DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)
Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07
E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/DIR

PROTOKOLL
FRA DIR’s STYREMØTE
PÅ RICA PARK HOTELL
ONSDAG 15. DESEMBER - 2010
Tilstede:

Innbudt:
Forfall:

KYRRE FRØYD – RAVI SUNDER – KJELL N. NILSEN –
HANNE B. VIG – MONICA S. BAKKEN – BJARNE STABÆK –
TOM-ARNE WINNÆSS – ODDVAR H. MOEN –
ARNE L. ANDERSEN.
ROAR BOGERUD (BIKs LEDER) – KNUT ÅSERUD og
ARILD FREDRIKSEN (begge fra Valgkomiteen).
INGER BØRRESEN, ROHIT SAGGI

Møte nr. 6 – 2010 /2011.
Saksliste:
Sak nr.
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PROTOKOLLER / REFERATER:

32.01

PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 5/2010 – 9. november 2010.
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent

VEDTAK:
32.02
VEDTAK:

REFERAT FRA AU-MØTE NR 4/2010-11 DEN 8. DESEMBER 2010.
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent
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ANLEGGSSAKER - STATUS OG STRATEGI :

33.01
33.01.1

HØRING ANG. HALLER PÅ GALTERUD / FJELL – PROSESS OG ANSVARLIGE:
DIR mener en dårlig prosess er gjennomført da hverken skolenes ansvarlige eller FAU-ene
(brukerne) er tilstrekkelig hørt.
DIR ønsker å kjøre sin høringsprosess i dialog med de ovenfor nevnte. Anleggsutvalget ved
Kjell N. Nilsen, Bjarne Stabæk og Oddvar Moen avgir en innstilling til DIR-styret i januar.

VEDTAK:

33.02

VEDTAK:
33.03

VEDTAK:

ISHALL / FLERIDRETTSHALL – VIDERE OPPFØLGING AV DRAFNPROSJEKTET?
Bjarne Stabæk ga en fyldig orientering om status for hallen i Drafnkollen. Firmaet
Hallutvikling er tilskrevet, og informert om status. Firmaet står fortsatt fast på å være med
videre i prosjektet – fortsatt etter prinsippet ”no cure – no pay”
DIRs står på sitt vedtak om at fleridrettshall i Drafnkollen fortsatt har 1. prioritet!
ARBEID MED / HØRING ANG BIK’S NYE ANLEGGSPLAN:
BIKs styreleder Roar Bogerud redegjorde for arbeidet med kretsens anleggsplan. Han kunne
opplyse om at den idrettspolitiske planen nå er ferdig til utsending. Svarfrist er satt til mandag
17. januar – 2011. Det ble fra DIRs side påpekt at svarfristen synes noe kort med tanke på alle
helligdagene som ligger foran oss. BIK-lederen lovte å se på om svarfristen kan forelenges noe,
og kommer tilbake med svar på dette.
DL legger sammen med anleggsutvalget fram forslag til AU til videre behandling.
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33.04

OPPFØLGING AV SPILLEMIDDELPROBLEMATIKK
MOT KOMMUNE/FYLKE, BIK OG ALLE IR.
DL redegjorde for denne saken, og viste til at Buskerud Fotballkrets (BFK) i BIK’s avholdte
ledermøte hadde fremmet tilnærmet likelydende forslag som det som ble vedtatt i DIRs
årsmøte i 2010. BIK har besluttet å avholde nytt ledermøte i februar 2011, og denne saken

VEDTAK:

vil bli videreført der.
DL har ansvar for å holde saken ”varm”.
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ØVRIG SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE:

34.01
34.01.1

IDRETTSRELATERTE SAKER I KOMMUNEBUDSJETTET –
HVA MÅ FØLGES OPP FRAMOVER?:
Ishall / flerbrukshall Drafnkollen. (se under sak 33.02)

34.01.2

Inkludering i IL (se under sak 34.02).

34.01..3

Islegging av Gamle gress.
Avviklingen av NM-finalene i bandy i 2011 er avklart, og skaper ingen problemer.
Den videre saksgangen vedrørende islegging 2011 / 2012 må følges opp mot DK.

34.02

MANDAT FOR DIR OG BIK I MØTET OM MØS-FORDELING / INKLUDERING I IL I 2011:
DL redegjorde for status. DK har bevilget kr. 400,.000, - til fordeling i den såkalte
MØS-potten (målrettet økonomisk satsning). Dette beløpet er ment fordelt på flere
organisasjoner, bl.a. Drammen Turistforening og Minoritetsrådet. Sistnevnte organisasjon er
også tildelt en sentral rolle i fordelingen av disse midlene.
Det totale beløpet kr. 400.000,- er kr. 100.000,- mindre enn det Staten har bevilget til
inkludering i IL, og hvor Staten forventer at DK stiller med et tilsvarende beløp. BIKs idrettsjef
er sammen med DIRs daglige leder med i en gruppe som arbeider med dette.
Hanne B. Vig ba om at DIR undersøker hva øvrige kommuner som er med i dette arbeidet
bidrar med i forhold til hva de mottar fra Staten, og DL sørger for dette.
Det ble tilslutt enighet om følgende enstemmige
DIR må kreve at minimum kr. 350.000,- av MØS-potten for 2011 tildeles idretten til Inkludering
i idrettslag, og at DK f.o.m. 2012 matcher det beløp som Staten tilfører til dette arbeidet. Hvis
dette ikke innfris opprettholder DIR sitt tidligere vedtak, og legger ned arbeidet med
”Inkludering i idrettslag”.

VEDTAK:

34.03

VEDTAK:

34.03

►
►

VEDTAK:

SAMARBEIDSAVTALEN MED POLITIKERNE / ØKT SAMARBEID M/KULTURKOMITE
Forslaget til samarbeidsavtale mellom DK og DIR befinner seg for tiden hos leder av
bystyrekomiteen for kultur og idrett.
DL kontakter komitelederen, og ber om at saken blir satt på sakskartet i komiteens neste
møte i februar 2011, samt anmoder om at DIR gis anledning til å stille spørsmål i møtet.
VALGKAMPARBEID MOT PARTIENE /
INNSPILL TIL NYE PARTIPROGRAM MÅ FØLGES OPP!
DIR stiller spørsmålstegn ved måten DK er organisert i fht kultur og idrett, og ønsker å ta opp
dette i valgkamp-møter med partiene.
DIR ønsker møterett i bystyremøtene på lik linje med Eldreråd og Ungdomsråd, for på denne
måten å komme i direkte dialog med politikerne.
Dialogmøtene må forbedres, og være mer bindende for politikerne.
Det bør være deltakelse fra lokale idrettslag, samt minst to fra DIR i alle bydelsmøtene.
Det bør være representanter fra samtlige politiske partier med i møtene, og det må skriver
”gode” referater fra møtene.
Styret som velges på vårt årsmøte i 2011 bør ha dette som en av sine ”fanesaker” i oppstarten av sitt virke, fram mot valget.
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DIR’s ÅRSMØTE i MARS 2011.

35.01
35.01.1

FASTLEGGE ENDELIG DATO OG STED FOR ÅRSMØTET.
Dato: Onsdag 23. mars kl. 18.00.
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35.01.2

Sted: Marienlyst Ungdomsskole.

35.02

SUPPLERING AV VALGKOMITEEN MED 2 NYE MEDLEMMER:
Grunnet spesiell oppstått situasjon er det nødvendig å supplere den av årsmøtet oppnevnte
valgkomite. Det fremkom forslag på to kandidater som begge ble valgt, og valgkomiteens leder
er orientert.
Valgt ble: Jan Rockstad (Drammen Bandy) og Arne Langlie Andersen (NMK Drammen).
(Sistnevnte er styremedlem pr. i dag, men har frasagt seg gjenvalg og er derfor valgbar).

35.03

KJØREPLAN UTSENDINGER, FORDELING AV ANSVAR FOR AKTIVITETER.

VEDTAK:

Samme prosedyrer som tidligere ble vedtatt, det vil si at ansvaret ligger hos styret, men
DL gjør forberedende arbeid med årsmelding, regnskap etc. DL oppfordret alle komite/utvalgs-ledere om å sende et utkast til tekst om hva som har vært behandlet i utvalget i
2011. Dette må vær DL i hende senest 1. februar 2011.
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ORIENTERINGSSAKER.

36.01
36.01.1

AKTUELL INFO FRA DAGLIG LEDER OG FRA STYREMEDLEMMER:
Info fra daglig leder (DL):
Julehilsener er mottatt fra SBK Skiold, DAK og Drammen Håndballklubb.
DIRs ønske om at alle byens politiske partier skal ha en person i sitt styre med ansvar for
idretten i byen MÅ følges opp kontinuerlig fram mot valget, og før partiprogrammene
spikres.

►
►

36.01.2

Info fra styremedlemmer:
Kjell N. Nilsen orienterte om et prosjekt med navn ”Møteplassen”. Han oversender detaljer om
dette til styret og DL.

36.02

FORESLÅTTE TEMA I DRAMMENSIDRETTEN NR 1/2011:
DL foreslo at hovedtema for første nummer i 2011 vil være idrettsarrangementene
som skal inngå som deler av jubileumsfeiringen. En klubb fyller 75 år i januar og er utfordret til
å presentere seg i nr 1/2011. DL ønsker også å få med presentasjon av minst en idrettsprofil,
samt en trenerprofil og en frivillighetsprofil.

36.03

INKLUDERINGSKONFERANSEN – DELTAKERE FRA DIR OG
INKLUDERINGSKLUBBENE:
Konferansen avholdes i Sarpsborg 14. – 16. januar 2011, og Drammen er bedt om å stille med
inntil 10 personer.
Deltakere fra DIR / BIK:
Oddvar Moen, Kyrre Frøyd og Arne Langlie Andersen.
BIKs styreleder antydet at han eller styremedlem Lise Cristoffersen kunne stille.

36.03.1

36.03.2

VEDTAK
36.04

VEDTAK:
36.05
36.05.1

Deltakere fra klubbene:
Ravi Sunder (SBK Skiold) og Bjarne Stabæk (SBK Drafn). Invitasjon er sendt øvrige klubber
15. desember d.å. med påmeldingsfrist 20. desember s.å.
DL melder på alle deltakere fra Drammen.
SAMARBEID NIF, BIK, DK OG DIR OM LANDSKONFERANSEN FOR IR 2011:
DL orienterte fra første planleggingsmøte som ble avholdt 14. d.m.
Referat og program avventes.
DL i samarbeid med AU arbeider videre med dette. Øvrige saker tas til orientering.

1.
2.
3.
VEDTAK:

STATUS 2011-SATSINGENE TIL IDRETTEN:
Status:
Jubileumskalenderen er ferdigtrykt, og klar for utsending. Den er blitt veldig bra.
200 jubileumsarrangementer: Her mangler en del - må følges opp.
Jubileumsstafetten: Her ligger vi noe på etterskudd, og purringer må sendes ut.
Tas til orientering.

36.05.2
VEDTAK:

Kostnad for sekretariatet:
Tas opp i neste styremøte.
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36.06

REGNSKAP – RESULTAT PRIMO DESEMBER / PROGNOSE FOR HELE 2010:

36.06.1

DIR-bemanning:

VEDTAK:

Det arbeides videre med å få på plass en person som kan bidra med 20 – 25%
av full stilling for å avlaste DL i hans arbeid – spesielt med tanke på arbeidet med
inkludering i IL.
AU arbeider videre med dette for en snarlig løsning.

36.06.2
VEDTAK:

Oppgavefordeling internt i DIR i tiden femover:
Tas som AU-sak

36.06.3
VEDTAK:

Budsjettinnretning for 2011:
Tas som AU-sak

36.06.4

VEDTAK:

Regnskap pr. dato:
Regnskapsoversikt pr. medio desember ble fremlagt. Det ligger an til et brukbart overskudd.
DK har bevilget kr. 230.000,- til DIR som kompensasjon for bortfall av reklameinntekter
i 2011, men ingen signaler er gitt om hva som skjer f.o.m. 2012.
Da vi ikke lenger har anledning til å motta tilskudd fra to bingoentreprenører må vi velge
en av våre to samarbeidspartnere på dette området.
DL sjekker ut hvilken entreprenør vi bør knytte oss til.
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EVENTUELT
Ingen saker ble fremmet under ”Eventuelt”.

Møtet ble avsluttet kl. 19.30
Neste styremøte: Onsdag 19. januar 2011

DIR ønsker alle våre idrettsvenner, organisasjonskolleger
og alle andre samabeidspartnere
EN RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTT
IDRETTS- og JUBILEUMSÅR I 2011
DRAMMEN 18. desember - 2010
___________________________
Arne Langlie Andersen (sign)
referent

Kopi til:
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Arild Eek, kultursjef Tone Ultveit Moe, sjefsingeniør
Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren, spesialkonsulent Tommy Svendsrud,
idrettskonsulent Marthe Bøhm, Anniken Refvem, 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 (5 stk), 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 (Julie Nålby,
Knut Åserud og Arild Fredriksen).
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