DRAMMEN IDRETTSRÅD
PROTOKOLL
FRA DIR s STYREMØTE
PÅ MARIENLYST UNGDOMSSKOLE
MANDAG 24. JANUAR – 2011
Tilstede:

Forfall:

KYRRE FRØYD – RAVI SUNDER – HANNE B. VIG –
MONICA S. BAKKEN – BJARNE STABÆK – ODDVAR H. MOEN –
ARNE L. ANDERSEN.
ROHIT SAGGI – KJELL N. NILSEN
Bedriftsidrettens styremedlem Inger Børresen døde 5. januar og vil bli
minnet på DIR’s årsmøte i mars.

Møte nr. 7 – 2010 /2011.
Saksliste
Sak nr.

38/10

PROTOKOLLER / REFERATER

38.01

PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 6/2010 – 15. desember 2010.
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent.

38.02

REFERAT FRA AU-MØTE NR 5/2010 DEN 19. JANUAR – 2011.
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent.

39/10

HØRINGSSAKER - STATUS OG STRATEGI.

39..01

HØRING TIL NIF OG BIK PÅ IDRETTSPOLITISK DOKUMENT (IPD).

VEDTAK:

39.02

VEDTAK:

DL har sendt høringsforslag til styret i saken, og redegjorde for dette.
DL og Bjarne Stabæk viderebehandler dette i møte som er fastlagt til fredag 28.d.m.
Deretter orienteres styret, og DIRs høringsuttalelse sendes NIF og BIK innen
Høringsfristen 31/1.
IDRETTSHALLER ETC FJELL / GALTERUD – VIDERE OPPFØLGING AV NOTAT.
Bjarne Stabæk (BS) har laget notat i saken, og dette er tidligere behandlet i DIRs
anleggsutvalg, og kopi er tidligere sendt styret.
Notatet ble gjennomgått i dagens styremøte.
BS stiller på vegne av DIR i et møte på Fjell i kveld (24. januar), og redegjør der for
hva DIR ønsker å fronte videre vedrørende hallflater på Galterud og Fjell.
DIRs ønske er totalt fem hallflater, hvorav tre på Galterud og to på Fjell.
Notatets pkt. 6: DIR ønsker i utgangspunktet at DK skal være byggherre for begge de
påtenkte hallene. Det vil fra idrettens side bli vurdert om hallen på Galterud kan bygges og
driftes av idretten, med økonomisk tilskudd fra DK til driften.
BS og DL stiller i et bydelsmøte fastlagt til onsdag 26. d.m. hvor DIRs syn fremlegges
Endelig vedtak fattes av DIR-styret etter dette møtet og før høringsfristen 7/2.
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MERK:
med

DIRs topp-prioriterte anlegg – ishall med flerbruksmuligheter i Drafnkollen løses IKKE
de forslag til hallutbygginger som er foreslått fra kommunen / rådmannen.
Drafnkoll-prosjektet er fortsatt DIRs 1. prioritet vedrørende hallutbygging.

39.03

ANLEGGSPLAN FOR BUSKERUD IK:
DL har utarbeidet notat i saken datert 23.01.11, og dette var sendt styret i forkant av
styremøtet .
DL legger inn endringer som styret ønsket, og sender den oppdaterte høringsuttalelsen til
styret før levering til BIK.

VEDTAK:

40/10

SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE

40.01

IDRETTSRELATERTE SAKER I KOMMUNEBUDSJETTET – HVA FØLGES OPP.
Gamle Gress:
DIR etterspør videre behandling av saken i DK.

VEDTAK:
40.02
40.02.1

STATUS INKLUDERING I IL OG MØS-FORDELING 2011.
Status inkludering i IL:
Fra Staten vil Drammen etter all sannsynlighet motta ca. kr. 450.000,- for 2011.

40.02.2

MØS-fordelingen:
DIR forventer å få ca. kr. 300.000,- av denne potten, og det er signalisert en enkel og rask
prosess for fordelingen.
Ut fra de signaler vi har fått er prosjektet startet opp igjen etter nyttår. DIR vil bidra med å
lage nye / forenklede kriterier – og nye opplegg for ”inkludering i IL”.
Det ble foreslått å se på mulighetene for å rekruttere ”hjelpetrenere” (støttekontakter) med
god dialog med foreldre som ikke er kjent med den norske dugnadsmodellen.

VEDTAK:

40.03
40.03.1
VEDTAK:

SAMARBEIDSAVTALE MED POLITIKERNE / NYTT SAMARBEIDSFORUM?
Samarbeidsavtalen:
Videre fremdriftsplan etterlyses, og DL sjekker opp dette mot Terje V. Kopperud
som ”sitter på” avtaleforslaget. Ravi Sunder vil også purre opp dette.
Det ble bemerket at avtalen av hensyn til kommunen bør være på plass innen 1. april med
tanke på Idrettsrådskonferansen i Drammen den helgen.

40.03.2

Nytt samarbeidsforum:
Det ble foreslått å se på en modell som benyttes med godt resultat i andre kommuner:
Et samarbeidsforum bestående av to politikere, to fra administrasjonen, inkludert
Rådmannen, samt to fra DIR som har faste møter 3-4 ganger årlig.
DIR bør søke politikerne om å bli tildelt taletid i forkant av alle bystyremøtene slik andre
”råd” i Drammen har.
Begrunnelse: Dialogmøtene fungerer etter DIRs mening dårlig. Svært få politikere har møtt
opp de siste årene, og da sjelden politikere med fokus på idrett.
Disse to tiltakene tas opp med politikerne i valgkampen.

1.

2.

VEDTAK:
40.04
VEDTAK:
40.04
40.04.1

VEDTAK:

ARBEID MOT PARTIENE ETC:
DIR ønsker å invitere politikerne til åpne valgkampmøter i mai måned.
AU ble pålagt å forberede dette.
HALLREFUSJONSORDNING 2011 OG FRAMOVER /
HALLPRISER I FØLGE INNSPILL FRA KLUBBER.
Hallrefusjonsordningen:
DK har bevilget kr. 700.000,- mer for 2011 slik at vi også dette året med 2 nye haller kan
oppnå 80% refusjon til klubbene.
Styret vil tilskrive klubbene med forslag om å gå over til 20 % forskuddsbetaling av halleie,
og foreslå en overgangsordning for årene 2011 og 2012 som vil medføre kun 70 % refusjon,
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og deretter 20% forskuddsbetaling til DK fra 2012. Styret vil legge fram dette som et
forslag til behandling i årsmøtet 2011. Dersom årsmøtet gjør et vedtak i tråd med dette, må
det nye styret fronte dette mot partiene i vår.
40.04.2

VEDTAK:

Leiepriser i kommunale haller – innspill fra klubber:
DIR har mottatt flere henvendelser fra klubber vedrørende leiepriser i kommunale haller
ved arrangementer. En klubb rapporterer at de ikke kan arrangere Norgesmesterskap i
Drammen framover grunnet alt for høye leiepriser.
I tillegg er det kommet klager på at klubber må betale full arrangementsleie ved bruk av
haller til idrettsskoler og lignende.
DIR er enige i klagene, og tar opp saken med DK i skrivs form.
DL lager forslag til skriv.

41/10

DIR’s ÅRSMØTE i MARS 2011.

41.01
41.01.1

ENDRE DATO OG FASTLEGGE STED FOR ÅRSMØTET.
Møtedato:
Det er fremkommet ønske om å endre den tidligere foreslåtte dato.
Årsmøtedatoen endres til TIRSDAG 15. MARS – 2011

VEDTAK:
41.01.2

Møtested:
Marienlyst Ungdomsskole.

41.02

INFO FRA VALGKOMITEEN / NYE KANDIDATER.
Valgkomiteen avholder sitt neste møte i Berskaughallen onsdag 2. februar, og klubbene
oppfordres nok en gang til å fremme forslag på kandidater til de ledige vervene.
Informasjon som viser hvem som er på valg, og skjema for innmelding av kandidater er
sendt klubbene.

41.03

UTSENDINGER OG PROSESSER / FORDELING AV ANSVAR.

Innkalling:
Sendes ut senest 4 uker før årsmøtedatoen.
Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet.
Skal være styret i hende senest 2 uker før møtet.
Utsendelse av årsberetning for 2010.
Sendes klubbene senest 1 uke før møtedato.
Fordeling av ansvar i forbindelse med årsberetningen:
DIRs utvalgs / - komiteledere sender sine årsmeldinger til DL.
Frist: 31. januar d.å.

42/10

ORIENTERINGSSAKER.

42.01

DIR’S INFO-STRATEGI – PRIORITERE 2 AVISER I 2011 KONTRA NETTSIDEN.
Det er fremkommet forslag om å tone ned bruken av DIRs nettside, og i stedet legge mer
vekt på bruk av avisa ”DRAMMENSIDRETTEN” i 2011.
Saken overføres til videre behandling av nytt styre etter årsmøtet 2011.

VEDTAK:
42.02

LANDSKONFERANSEN FOR IR – STATUS OG ANSVARSDELING BIK – DIR.
Tas opp i eget møte senere – sammen med BIK.
DIR tilbyr sammen med NIF et eget miniseminar på kvelden fredag 1. april.

42.03

DIR-BEMANNING OG OPPGAVEFORDELING.
Det har vært forhandlinger mellom SBK Skiold og DIR om leie av Skiolds daglige
leder i en 20%-stilling i første halvår 2011 for å avlaste vår daglige leder i et ekstra
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VEDTAK:

hektisk arbeidsår. Kontraktforslag er skrevet og er til vurdering i Skiold.
DIRs STL og vår DL ble gitt fullmakt til å underskrive en godkjent kontrakt.

42.04

REGNSKAP FOR DIR / INKLUDERING I IL-REGNSKAP.
Regnskapet for 2010 er ferdig kontert og levert til føring, og vil vise et mindre
overskudd. Regnskapet for DIR er ”i rute” i fht til årsmøtet, mens et selvstendig og
revidert regnskap for Inkludering i IL vil bli levert NIF innen fristen 1. februar.

42.08

VEDTAK:

ANSVARLIGE FOR DRAMMENSDAG 5/5 I ”NORGE PÅ LANGS”:
Monica S. Bakken redegjorde for hva som skal skje i forbindelse med dette
arrangementet som er ment å være med på å promotere handkapidretten.
Monica ble anbefalt å forsøke å få lagt et arrangement denne dagen på Bragernes
Torg for å lage mest mulig blest rundt dette.
En gruppe ble foreslått nedsatt til å ta seg av dette, og fra DIR ble Ravi Sunder
oppnevnt, og fra SIF handikapgruppe stiller Monica S. Bakken.
DL kontakter BIK og DK for å få på plass deltakere derfra i nevnte gruppe.

43/10

EVENTUELT
Ingen saker.

Møtet ble avsluttet kl. 20.10
Neste styremøte: Mandag 7. mars, men med minst to AU-møter, eventuelt et ekstra
styremøte i februar.
DRAMMEN 25. JANUAR - 2011
___________________________
Arne Langlie Andersen (sign)
referent

Kopi til:
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Arild Eek kultursjef Tone Ultveit Moe,
rådgiver Arve Røren, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm,
avdelingsleder 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 idrettslag 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 (Jan Rockstad,
Knut Åserud og Arild Fredriksen).
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