REFERAT STYREMØTE 6/2014
DATO
STED
KLOKKA

: ONSDAG 19. november 2014
: Drammen Bandys lokaler
: 17.00-19.00

Tilstede

:Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Geirr Kihle, Ravi Sunder(sak 31-32), Per Burud,
Monica Møller, Steinar Sørensen, Gry Mile Jacobsen, Silje N. Nørvåg(sak 3132).
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder(DL), Geir Skinnes, idrettskonsulent og
Janne C. Hafskjold, idrettskonsulent,
:Eli Tufte Hanssen.

Forfall

Sak nr.

31/14

PROTOKOLLER / REFERATER

31.01

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 5/2014 – 2. oktober.
Steinar Sørensen var tilstede men står på forfall, endres i originalfilen som
deretter legges ut på nettsidene.

31.02

Referat fra høstens samhandlingsmøte med VNI den 30/10-14.
Utkast til referat ble fremlagt på møtet og gjennomgått av styreleder. Noen av
sakene ble kommentert:

Vedtak:

A) Arealplanens høring:
Per, Geir S og Oddvar går igjennom planen og lager DIRs høringssvar.
B) Tivoliplass:
Ikke bare viktig for DIR men for hele Drammen kommune. Både
Elvefestivalen og Sommerbris festivalen arrangerer/skal arrangere tivoli så
behovet for et permanent sted er større enn kun DIRs.

Vedtak:

C) Utvikling av Drammen Park.
Ingen i DIR har blitt kontaktet i forbindelse med disse planene. Det er sendt
en henvendelse til DK om at DIR ønsker å bli tatt med i denne prosessen.
Ikke mottatt svar.
VNI informeres om våre tillegg/endringer/kommentarer.

32/14

Drammen IR – Interne- prosedyrer og oppgaver/planer.

32.01
Vedtak:

Dato og sted for årsmøtet 2015 – forslag på sted og dato.
Sende ut forespørsel til klubbene der vi spør om noen klubber kan ta på
seg å arrangere årsmøtet. Forventet antall deltakere: 70-80. Fastsatt
dato: 24. mars

32.02

Inkluderingsseminar 2014, informasjon om program og påmeldinger.
Seminaret arrangeres på Marienlyst skole. Foreløpig ganske beskjedent med
påmeldinger. Arbeidet med informasjon intensiveres de neste dagene. Se
invitasjonen her
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32.03

Strategisamlingen 6.12, informasjon om målsetting og gjennomføring
Ekstern veileder skal gjennomføre samlingen der målet er å få lagd noen
rammer for vår neste handlingsplan/virksomhetsplan.

32.04

E-post rutiner: noen synspunkter på struktur og innhold for å lette
oppfølgingen og sporing av elementer
• Når man svarer på en utsendt e-post men av en eller annen grunn
endrer tema skal dette gjenspeiles ved at EMNE feltet endres til det
nye temaet.
• Ikke bruk TIL feltet ukritisk. Ønsker du svar fra en eller flere så skal de
legges i TIL feltet. Ønsker du å informere noen i den samme
utsendelsen så legges disse i KOPI feltet. Mottakere i TIL feltet
skal/bør/må svare, KOPI feltet er kun til info og disse mottakerne
trenger ikke svare. Men kan selvfølgelig svare hvis de føler behov.
• Bruk SVAR TIL ALLE med ekstra omhu!
• Og: det er fortsatt lov å snakke sammen!

32.06

DIRs Felleskalender: bruk og nytteverdi.
https://webmail.nif.no/owa/calendar/Geir.Skinnes@drammenir.no/DIR_Fellesk
alender/calendar.html
Kalenderen inneholder det meste av det som skjer av allmenn interesse i DIR.
Flere muligheter for tidsvisning(dag, uke, mnd). Utskriftsmuligheter, men
ingen redigeringsmuligheter for eksterne brukere. Et ideelt sted å holde seg
oppdatert på hva DIR er involvert i!

32.07

Sosiale medier, nyttige verktøy eller bortkastet tid?
Twitter(@drammenIR):Forsiktig med å ytre meninger, men som felles
informasjonsverktøy meget nyttig der DIR kan nå mange lesere veldig raskt.
Instagram (drammenir) brukes i mindre grad, men bilder lagt ut har bl. annet
blitt vist på NRK Buskeruds lokale nyhetssendinger.
Facebook: Ikke vært brukt siden 2011. Adm ser på muligheter for å reaktivere
denne siden.

33/14

ANLEGGSSAKER / Spillemiddel(SM)-prioritering.

33.01
Vedtak:

SM-prioritering for 2015 – Innstilling fra Anleggsutvalget.
Anleggsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

33.02

Informasjon om status i prosjektgrupper Marienlyst/Berskaug.
OM redegjorde for møter med DK om prosesser og planer.
Styringsgruppen får nå statusrapporter fra begge prosjektgruppene.
DIR har vært i et informasjonsmøte med Åssiden Utvikling som ønsker å
bygge ut på travbaneområdet. DIR ønsker å se Berskaugplanene i en større
sammenheng og er ikke avvisende til et mulig samarbeid med ÅU.
Campus Marienlyst: oppstart prosjektgruppe torsdag 20.11.
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34/14

ULIKE DIALOGER MELLOM DIR OG DRAMMEN KOMMUNE

34.01

Økonomiplan 2015-2018, oppfølging av pressemelding, strategi framover.
Det ser ut som om vi oppnådde mye med vår presemelding, både posisjon og
opposisjonen har lagt fram budsjetter som tar mange av våre synspunkter på
alvor, flere utbygginger flyttes fram i tid igjen.

34.02
Vedtak

Ny Hallrefusjonsordning, ny modell. Stadfestelse av e-postvedtak i uke 45.
Styret går for avtalen med de formuleringene som ble lagt fram av DL i
e-post til styret 5.11 og videreformidlet i e-post til VNI 6.11.

34.03

Utviklingsstipend 2015, forenkling av prosedyrer.
Gjennomgang av nytt søknadskjema:
https://adobeformscentral.com/?f=FiemJ%2A%2ACUWLuE48tVQZj9w
Stipendkomiteen logger seg innpå skjemaet, går igjennom alle punkter
og melder tilbake om funksjonalitet og innhold. Vikar for Marte Bøhm,
Vegard Petersen, får også en forespørsel om å teste skjemaet.

Vedtak:

35/14

ORIENTERINGSSAKER

35.01

Lagstatus / opptak av nye lag.
Ingen nye lag er opptatt siden sist. Gulskogen Bordtennisklubb er forsøkt
kontaktet for å kartlegge statusen, men det er ikke oppnådd kontakt.

35.02

Aktuell informasjon fra adm.

Vedtak:

Skal DIR «turnere» styremøter ute hos klubber?
DIR legger opp til at hvert andre styremøte arrangeres ute i en klubb.
Først et informasjonsmøte med arrangerende klubb, deretter styremøte.
Idrettsrådsseminar i Drammen 24-25 januar.
En forespørsel sendt til en meget stor andel av landets IR har vist at det er
meget stor interesse for dette seminaret. Dermed er det bestemt at seminaret
arrangeres. Det sendes ut invitasjon i løpet av november.

35.03

Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.
Monica Møller: bekymret for DBKs situasjon ift Øren utbygginga, jfr Utkast
referat fra samhandlingsmøtet.
Svar fra Adm: DBK er godt inne i prosessen slik at deres behov bør være godt
ivaretatt i prosjektgruppen.
Geirr Kihle: KIL er meget fornøyd med midlene som har kommet med i
budsjettet til flertattspartiene ift kunstisflaten som skal bygges i samarbeid
med Sande kommune.

36/14

EVENTUELT
Kyrre Frøyd: forespørsel fra Strømsgodset IF vedr. fordelingen av kommunal
støtte 2014.
KF formulerer et svar som underskrives av Jan og GeirS og sendes til SIF.
Neste styremøte fastlagt til fredag 5.12. kl 1700
Geir Skinnes
Referent
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