
 
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 DIRs STYREMØTE I DRAMMEN BANDYS LOKALER 
PÅ MARIENLYST TIRSDAG 13. APRIL 2010 KL. 17.30 

 
Styremøte nr. 1 / 2010 - 2011 
 
Tilstede:      INGEBRIGT KREGNES (STL) – KYRRE FRØYD (NL) – BJARNE STABÆK –  
  RAVI SUNDER – KJELL N. NILSEN  – MONICA SUN BAKKEN – HANNE 

BREDDE VIG samt ODDVAR H. MOEN (DL) og TOM-ARNE WINNÆSS  
  

Forfall:   ROHIT SAGGI – ARNE L. ANDERSEN – INGER BØRRESEN. 
 

Saksliste: 
Sak nr. 
01/10  PROTOKOLLER / REFERATER. 
01.01        PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 10/2009 – 3. MARS 2010: 
 

VEDTAK: Ble ikke behandlet da den allerede må betraktes som godkjent av årsmøtet. 
 
01.02       DIRs ÅRSMØTE 2010 – OPPSUMMERING: 

Forslag til protokoll er skrevet, og var sendt styret. Den er til underskriving hos de 
som ble valgt til dette. Protokollen gir en svært god oppsummering av årsmøtet. 

 
VEDTAK: Protokollen sendes byens klubber m.fl. når underskriverne har returnert den. 
   
01.03  REFERAT FRA AU-MØTE DEN 8. APRIL D.Å. 

Dette var sendt styret i forkant av møtet og utgjorde grunnlag for behandlingen av 
flere av dagens styresaker. 

 
VEDTAK: Tas til orientering og videre oppfølging. 

 
02/10 KONSTITUERING AV NYTT STYRE / FORDELING AV OPPGAVER. 
02.01 HVA BLIR DIRs HOVEDOPPGAVER KOMMENDE ÅR ? 
 Styreleder (STL) og DL orienterte om følgende hovedoppgaver for DIR dette året; 
  
ANLEGG: 

Samhandling med klubber og Drammen kommune om prioritering av nye anlegg, og 
da i sær med en klar oppfølging av årsmøtets justerte vedtak i årsmøteforslag 2. 
 

ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER: 
De eksisterende ordningene for Hallrefusjon, Kommunale stønader, Lokale 
aktivitetsmidler (LAM) og Utviklingsstipend må sikres og videreutvikles. Det må 
fortsatt jobbes med å få kommunal støtte til arbeidet med Inkludering i IL. 
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DIR’s VEDTATTE HANDLINGSPLAN: 

Både DIR’s egen HP og kommunens nye Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet følges 
opp. En samarbeidsavtale med Drammen kommune (DK) må nå på plass. 
 

 
IDRETTENS JUBILEUMSAKTIVITETER: 

Idrettens egen prosjektgruppe får et hektisk år med å forberede og gjennomføre 
idrettens 3 hovedsatsinger i 2011 (200 profilerte arrangement i klubbenes regi, en stor 
Jubileumsstafett og en idrettens jubileumskalender.) 

 
02.02 ARBEIDSFORM OG FORDELING PÅ ULIKE KOMITEER / ARBEIDSGRUPPER. 

AU hadde satt opp et forslag til fordeling slik at alle styremedlemmer og vara inngår i 
minst 2 utvalg / komiteer hver, hvorav minimum et av de arbeidskrevende (Anleggs- 
og Tildelingsutvalg). Ingen hadde andre ønsker. 

 Styret ønsker at arbeidsutvalget (AU) fortsatt skal bestå, og AU for kommende år 
 består av: styreleder, nestleder og Arne Langlie Andersen (referent) samt daglig leder 
 

Styret utpekte følgende utvalgsledere som har ansvaret for å dra i gang arbeidene:   

 ANLEGGSUTVALGET: 
 Leder: Kjell N Nilsen. 
 

 TILDELINGUTVALGET: 
 Leder: Kyrre Frøyd. 
 

 STIPENDKOMITEEN: 
 Leder: Arne L. Andersen. 
 

 HALLKOMITEEN: 
 Kjell N. Nilsen. 
 

 BERSKAUGHALLENs STYRE: 
 DIR-representant: Kyrre Frøyd med Bjarne Stabæk som vararepresentant. 
 

 
VEDTAK: DL ajourfører komplett liste som distribueres til aktuelle mottakere. Lederne av de 
tre første utvalgene innkaller til første møte i mai måned, hhv primo, medio (uke 20) og ultimo. 
 
03/10 ANLEGGSSAKER / ULIKE HALLPLANER: 
03.01       STATUS ANGÅENDE HALLER: 
03.01.1 BERSKAUGHALLEN: 

DIRs nye representasjon i dette styret er klar, se sak 02.02 – Kyrre Frøyd orienterte 
om at Berskaughallen er i full drift. Nye lyddempende plater skal monteres. 

 
03.01.2 SKOGERHALLEN: 

Dette anlegges skal være ferdig bygget i august, men vil bli brukt som skolelokale 
fram til ca februar 2011 og først etter det slipper idretten til i hallen. 

 
03.01.2 STORHALL: 

DIR etterlyser som mange politikere og klubber konkret informasjon om hvor langt 
utredningene har kommet, og må be kommunen om ny og full statusinfo. Saken tas 
opp i avtalt samhandlingsmøte 28/4, hvoretter DIR vurderer om det er nødvendig å be 
om en bredere orientering for flere i lokalidretten i løpet av mai. 

 

VEDTAK: DL tar opp saken med Arve Røren. Styreleder fikk i oppdrag å kontakte presidenten  
i Norges Håndballforbund for å avklart hvor sterkt en hall i Drammen er forankra 
hos de og i andre særforbund. 
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03.02 ANLEGGSVEDTAKET I ÅRSMØTET – KONNERUD IL’s TILLEGG: 
 

Årsmøtet har gitt DIR pålegg om å gå i dialog med kommunen om at spillemidler til 
lagseide anlegg bør forskutteres av kommunen. Til gjengjeld vil idretten da legge vekk 
kravet om at lagseide anlegg skal prioriteres før kommunale anlegg mht spillemidler. 

 

VEDTAK: Tas opp i det første samhandlingsmøtet med Drammen kommune. 
 
03.03 ISHALL / MULTIFUNKSJONSHALL – DRIFTSAVTALE MED KOMMUNEN. 

Bjarne Stabæk ga en historisk oppsummering av arbeidet med ishall i byen og 
orienterte om nytt tilbud fra firmaet Hallutvikling AS som samarbeider med 3 is-
idrettsforbund for å etablere 50 nye ishaller i Norge. Konseptet er basert på privat 
finansiering og drift av et idrettslag (Drafn) med et fast årlig drifts-/leie-tilskudd fra 
kommunen. Hallutvikling bærer all økonomisk risiko i konseptet. 

VEDTAK: DIR finner ny modell med privat finansiering av en multihall inkludert ishall i 
Drafnkollen som svært interessant, og anbefaler at Drafn og øvrige klubber jobber videre 
med dette konseptet. DIR tar ansvar for å koordinere nødvendige møter med aktuelle 
personer i Drammen kommune. 

 
04/10  SAMARBEIDSARENAER MED DIVERSE AKTØRER. 
04.01 BIK-TINGET PÅ KONGSBERG 17. APRIL 

Etter forfall fra Hanne Bredde Vig så blir DIR’s delegater på kretstinget Ingebrigt 
Kregnes, Kyrre Frøyd, Monica Bakken, Arne L. Andersen, Kari Bodahl og Ravi 
Sunder med styrets varamedlemmer som varadelegater. 
Styreleder presenterer DIR’s to forslag og det er innhentet informasjoner om hvilken 
støtte til og oppfølging av sine IR som nabokretsene Akershus og Vestfold har. 

 DL hadde rett før styremøtet fått informasjon om valgkomiteens innstilling og det 
viser seg at begge de to kandidatene DIR har fremmet som kretsstyremedlemmer er, 
som de eneste, vraket av BIK’s valgkomite. 

 
Vedtak; DIR’s styreleder fremmer Kjell N Nilsen som motkandidat til valgkomiteens forslag. 
 
04.02 DELTAKERE PÅ BYDELSMØTER OG MØTE MED NY RÅDMANN. 

Det er kunngjort 8 bydelskonferanser i april – fra 14/4 til 22/4. DIR-styret forsøker å 
ha personer til stede på flest mulig av disse møtene således; 
Tangen/Åskollen - Bjarne, Åssiden - Ingebrigt, Strømsø/Danvik – Ravi, Bragernes – 
Hanne og Monica, Austad/Fjell – Kjell, Gulskogen - Arne og Skoger – Kyrre. 
 
Pr. nå er ikke et første info-møte med ny rådmann fastlagt, men VNI’s leder jobber 
med å få det plassert. Om mulig stiller DIR med leder og nestleder samt DL og Bjarne 
Stabæk i dette møtet. Røren har også foreslått å  innby rådmannen til vårens  
samhandlingsmøte 28. april. 

 DL sjekker opp status mot virksomhetsleder Arve H. Røren. 
 
04.03 FORSLAG TIL SAKER PÅ SAMHANDLINGSMØTET MED DK.  
 Tidspunkt for vårmøtet 28/4 er fastlagt til kl. 16-18, på Rådhuset. 
 Forslag til saker DIR bør ta opp i dette møtet; 

- Status samarbeidsavtale DIR og politikerne 
- Årsmøteforslag 2 fra DIR og KIL 
- Reell informasjon om storhallstatus 
- Inkludering i IL / hvor ble det av bystyrets bestilte evaluering? 
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04.04 AKTUELLE INFORMASJONSMØTER MED BYENS IDRETTSLAG. 
a) Det har de siste månedene kommet flere nye ordninger for idretten i fht 
momsfradrag og ny kompensasjonsordning. DIR bør planlegge et info-møte om dette 
til høsten. 
b) Ut fra medias fokus på manglende fotballhall i byen, og ÅIF’s planer om dette, så 
ønsket styret at DIR inviterer til et informasjons- og drøftingsmøte om dette raskest 
mulig. Her bør det også orienteres om de nye reglene for spillemidler til anlegg som 
idretten bygger. En sentral person å få med i et slikt møte er fylkesidrettskonsulent 
Randi Haldorsen. I tillegg til byens fotballklubber så bør kommunens 
anleggsansvarlige og Buskerud Fotballkrets inviteres. 
 

VEDTAK: DL i samarbeid med Anleggskomiteen organiserer et slikt møte i mai. 
 
05/10  SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER. 
05.01  SØKNAD OM PREMIESTØTTE TIL ”GLASSCUP”. 

Tildelingsutvalgets leder har avslått søknaden ut fra at DIR i år vil være restriktiv på 
at slik premiestøtte kun gis til NM og tilsvarende arrangement. Dette for å kunne 
legge mer penger i potten for støtte til 2011-arrangement. 

VEDTAK: Ingen bevilgning. 
 
05.03 PRINSIPPER FOR NM-STØTTE / DELEGERING TIL IDRETTENS 

JUBILEUMSKOMITE. 
Etter en kort debatt ble det besluttet at budsjettert beløp på kr 30.000,- kan fordeles 
på vanlig måte av Tildelingsutvalget ut fra søknad fra klubber med NM-arrangement 
eller tilsvarende i 2010. 
Restbeløpet og innsparte midler overføres jubileumskomiteen og kan sammen med 
øremerket bevilgning fra kommunens jubileumskomite brukes til å støtte flest mulig 
av de 200 profilerte jubileumsarrangementene i 2011. Det vil bli invitert til – og 
utarbeidet søkekriterier for – å søke om noe planleggingsstøtte i 2010, men 
hovedfordelingene av disse midlene vil skje i 2011 som direkte arrangementsstøtte. 

 
06/10     ORIENTERINGSSAKER. 
06.01 Status for innkomne søknader om hall-leierefusjon. 

Kommunens saksbehandler informerer om at det har kommet inn 30 søknader i år 
med totalt kr 3.279.817,- i brutto søkebeløp. Selv om det er færre søknader så er 
søkebeløpet vel 200.000,- høyere enn i fjor og det blir spennende å se om man også i år 
klarer å utbetale 80 % refusjon til alle søknadskategoriene. Det tas sikte på at 
klubbene skal få utbetalt sine refusjonsbeløp i løpet av april. 

 
06.02 Erstatte ”DISKONYTT” med periodisk breddeidrettsavis? 

DL informerte om at det nå jobbes med å gi ut en prøveutgave av ei egen idrettsavis i 
slutten av mai. Han ønsket at denne skulle erstatte nyhetsskrivet DISKO-nytt som nå 
har vært gitt ut i over 10 år. Avisa vil bli distribuert til husstandene i Drammen og 
være på 24 tabloidsider. DIR vil ha ansvaret for det redaksjonelle innholdet, men ikke 
for avisas økonomi. Dersom prøveutgaven blir vellykket så vil man vurdere å gi den 
ut 2-3 ganger pr år. Til hver utgave vil en håndfull klubber bli utfordret til å levere 
artikler og bilder til definerte tema. I førsteutgaven er 100-års-jubilantene DBK, 
Drafn og Skiold utfordret sammen med de 3 toppklubbene DHK, KIL og SIF som 
skal synliggjøre hvordan de jobber med både topp og bredde. 
Parallelt vil det bli jobbet med en fornying og forbedring av DIR’s nettside og styret 
kom med en del ønsker og råd i denne forbindelsen. 
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06.03 Status for idrettens 2011-prosjekter. 

Styreleder og DL orienterte kort om status, bl.a. med utgangspunkt i møte i 
jubileumskomiteen som var avholdt umiddelbart før styremøtet. Rundt et dusin 
klubber har svart på spørreskjemaet som var sendt ut og komitemedlemmene vil nå 
ta en telefonrunde til byens øvrige klubber for å svare på spørsmål og konkretisere 
hva de 3 prosjektene innebærer for hver klubb. 

 
06.04 OPPTAK AV NYE KLUBBER: 

Tom-Arne Winæss orienterte om en lang opptaksprosess for en ny kickboxingklubb i 
byen som nå nærmer seg en fullføring, i samarbeid med BIK som står for det formelle 
opptaket av nye klubber. 

 
07/10 EVENTUELT. 
 
07.01 REKLAMEAVTALE MED CLEAR CHANNEL NORGE. 

DL opplyste om at denne avtalen som generer en del av de nødvendige inntektene for 
å drifte Idrettens Servicekontor, nå er inne i sitt 7. og siste år. Den kan forlenges i 
ytterligere 5 år dersom ingen av partene sier den opp og Drammen kommune gir sin 
godkjenning. DL har avtalt møte med CNN inneværende uke og styreleder blir med 
på drøftingene. 

 
 

Møtet ble avsluttet kl. 20.30 
 

Neste styremøte:  IKKE FASTLAGT 
 
 

DRAMMEN 20. APRIL 2010 
 

______________________ 
Oddvar H. Moen  (sign) 

referent 
 
 

Kopi til: 
DRAMMEN KOMMUNE: Sjefsingeniør Torstein Busland, virksomhetsleder Arve H. Røren, 
Annike W. Refvem, kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm, kultursjef Tone Ultveit 
Moe, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe 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 
DIR (Arild Knudsen, Inger Hobbelstad og Anne-Marie Aass), samt valgkomiteen i DIR (Knut 
Åserud, Julie Nålby, Ole Kr. Mortensen og Arild Fredriksen). 
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	Saksliste:

