REFERAT STYREMØTE 3/2014-2015
DATO
STED
KLOKKA
Tilstede:

: ONSDAG 18. JUNI 2014
: Idrettens Hus (3.etg.), møterom C
: 17.00

Forfall:

Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Ravi Sunder, Silje Nørvåg, Per Burud, Monica
Møller, Gry Mile Jacobsen.
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder, Janne C. Hafskjold,
idrettskonsulent(forlot møtet kl. 1800), Geir Skinnes, idrettskonsulent.
Geirr Kihle. Eli Tufte Hanssen, Steinar Sørensen.

Sak nr.
13/14

PROTOKOLLER / REFERATER

13.01

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 2/2014 – 5/5 2014 – godkjent.

13.02

Oppsummering fra Samhandlings-møte nr 1/2014 den 4. juni.

Vedtak:

Referatet ble mottatt og sendt ut sent i ettermiddag så DL gikk i gjennom
referatet punkt for punkt.
Hallrefusjon: RS redegjorde for vedtak i Bystyret tirsdag der det ble vedtatt
en tilleggsbevilling på kr. 500.000 for å oppnå 80 % refusjon.
Tatt til orientering

14/14

SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

14.01

Kommunal støtte til byens IL / Tildelingsutvalgets forslag til 2014fordeling.
- Tildelingsutvalget (TU) ønsker til høsten å gå nærmere gjennom kriteriene
for driftsstøtte til lagseide anlegg, der en viktig oppgave er å kartlegge bl.a.
hvem som eier hva?

Vedtak.

- Frister: Når skal en frist settes og hvordan skal den overholdes? Delte
meninger om dette i styret. Fristen for neste år prosess bør kanskje settes
noe senere? F.eks. 1. juni. TU ser på rutinene og kriteriene, samtidig må
denne saken sees i sammenheng med ønske om en enklere hallrefusjonsprosess(se sak 14.02).
To klubber som leverte etter fristen tas med i 2014-fordelingen.
Prosessen moderniseres og kriteriene gjennomgås av TU før neste års
prosess. TUs innstilling til fordeling ble vedtatt.

14.02

Prosess for å drøfte disse kriteriene inkludert driftsstøtte til lagseide
anlegg og Hallrefusjonsordningen.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider sammen med DK et utkast som forelegges
TU / Styret for behandling.
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14.03

DBKs sommercamp- og DHKs streetballprosjekt.
JH redegjorde for sommercampen. Vårt bidrag blir 30.000 kr og ikke 50.000
som tidligere antatt fordi DBK har mottatt støtte også fra Sparebanken Øst.

Vedtak:
14.04

Streetball-konseptet til DHK får kr. 100.000 fra de inkluderingsmidlene som
DIR disponerer og fordeler.
Tatt til orientering
Status søknader på Inkludering i IL-arbeidet / hvordan utfordre
klubbene?

Vedtak:

Søknadsfrist fredag, fått 6 søknader, avventer søknad fra Drafn og Fjell SK,
samt Strømsø Cricketklubb.
Tatt til orientering

15/14

Anleggssaker og Spillemiddel-(SM)prioriteringer

15.01

Dialog med VNI og Drammen Eiendom i fht hallene som er vedtatt
bygget.
Styret ble informert om første møte hos Drammen Eiendom om 3-4
kommende haller, nytt møte er fastlagt til 28/8.

15.02

Innspill fra klubber og løpende dialoger om nye anlegg / SM-søknader.

Vedtak:

GS fikk i oppdrag å sjekke ut om det har blitt sendt ut en påminnelse fra
kommunen på fristen for søke om neste års spillemidler til klubbene?
Noen nye anlegg under planlegging: Øren, Turnhallen, Pir7- som har versert i
pressen den siste tiden, hva gjør DIR i denne saken?
Tas til orientering, event. kontakte Roklubben om sistnevnte.

15.03

Deltakere og fokussaker på møtet om Interkommunale anlegg 20/6.

Vedtak:

Per Burud, Oddvar Moen, Geir Skinnes og Jan Rockstad deltar fra DIR.
Aktuelle anlegg for DIR å spille inn? Bergskaug, kunstis Konnerud?
Fotballhallen på Åssiden? Kunstis Solberg? Gjerpenkollen?
DL: Går DK inn i et anlegg i en annen kommune kan det bidra til at
vertskommunen bidrar til et annet anlegg i Drammen. F.eks. hvis DK går inn i
Solberg kan NEK utfordres på å gå inn i fridrettsanlegget på Bergskaug.
Tatt til orientering

15.04

DIR-prioritering av anlegg – innspill fra styret til Anleggsutvalgets
arbeid med reviderte prioriteringsønsker til neste års budsjett og
økonomiplan.
DIR bør gi nye og gjentatte innspill til prioritering av anlegg før årets
budsjettprosess.

15.05

Strategi inkl. studieturer for politikere før deres vedtak av nye
partiprogram.
Kristiansand, som har investert 1,3 milliarder på 10 år bør være et aktuelt
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Vedtak:

sted å reise til. Trondheim har gode ordninger på hallrefusjon som kunne
være verdt å se nærmere på.
Jobbe videre med sakene utover høsten. Studieturene kan brukes til å få
fortgang i viktige anleggsprosesser.

16/14

SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE

16.01

DIR-deltakere på bydelsmøtene med politikere i september.

Vedtak:

Et politisk ansvar der minst et styremedlem bør møte i hver bydel.
Når møteplanen foreligger setter styret opp hvem som deltar hvor.

16.02

Oppfølging av saker fra Samhandlingsmøte nr 1, i sær budsjettinnspill?
Referatet ble gjennomgått og tatt til orientering.

16.03

Partnerskapsavtaler mellom DIR og Drammen kommune om inkludering.

Vedtak:

Er enige om innholdet, mangler underskrifter, blir gjennomført raskt.
Tatt til orientering

17/14

ORIENTERINGSSAKER.

17.01

Møter 17/6 om Inkludering i idrettslag / hovedprioriteringer i arbeidet i
2014.
Noe av det som det dette arbeidet bør ha fokus på er:
Gratis aktivitet ved flere skoler, Inkluderingsseminar, Idrettsmesse. Ung leder,
Åpen hall og andre prosjekter på Fjell.

17.02

BIKs og BvDs opplegg med Skoleløpet fredag 22/8 – DIRs medvirkning,
ansvar og opplegg (Idrettsmesse) denne dagen?
Det er påmeldt over 3000 deltakere. DIR må utfordre klubbene på å skape
gode rekrutteringstilbud under Idrettsmessa.

17.03

Økonomisk status for DIR 2014 (så sant regnskap pr 31/5 mottas i tide).
Ikke mottatt, en ajourført status pr august legges fram til første DIRstyremøte til høsten.

17.04

Kort info om DL-samling i uke 23 / IR-seminar arrangert av store IR i
2015.
DL sammen med Asker Idrettsråds daglige leder utgjør en arbeidsgruppe for
å planlegge dette viktige seminaret som har som mål å styrke alle IR’s
økonomi og status.
Aktuelle hovedtema for seminaret:
 Lokalidrettslige initiativ og konsekvenser ift kommunereformen.
 Valget i 2015 – viktigste sakene for lokalidretten.
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Vedtak:

17.05

Idrettsrådenes rolle, ikke bare i teorien, men også i praksis: Bl.a. jobbe
for at også IR får en rolle på Idrettstinget.
 Etablere en politisk styringsgruppe med 2 styreledere fra hhv IR og
idrettskretser.
Det kan benyttes kr. 10.000,00 fra budsjettposten samarbeidsprosjekter
som DIRs andel for å arbeide ut dette seminaret.
Aktuell informasjon fra administrasjonen og fra de enkelte
styremedlemmer.
- Prosjektet Byliv igangsatt av BVD: DL redegjorde for møte i dag.
Aktivitetsløype falt i god jord. Bør kanskje bruke noe av restmidlene i enden
av Gågata. BvD signaliserte ønske om et bedre samarbeid med DIR, bl.a. om
nye store idrettsarrangementer i byen.
- Hallfordeling – Ravi orienterte om status for neste skoleår og DL informerte
om noen klager som har kommet inn og delvis er behandlet.
- GS informerte om at DIR har fått nytt telefonsystem og nye nummer.
32 20 82 10 er hovednummeret til DIR fra nå av, interne nummere er
hhv 32 20 82 11 / 12 / 13(til OM,GS,JH)

18/14

EVENTUELT
Ingen saker tatt opp.

Neste styremøte er fastsatt til onsdag 3. september.

Drammen 21/8-14

Geir Skinnes
Referent
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