REFERAT STYREMØTE 7/2014
DATO:
STED:

LØRDAG 5. DESEMBER 2014
Møterom «Engene» på Rica Park hotell i Drammen

KLOKKA:
Tilstede:

17.00-18.40
Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Geirr Kihle, Ravi Sunder, Per Burud, Monica
Møller, Steinar Sørensen, Eli Tufte Hanssen. Silje N. Nørvåg
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder(DL), Geir Skinnes, idrettskonsulent og
Janne C. Hafskjold, idrettskonsulent,
Gry Mile Jacobsen,

Forfall:

Sak nr.

37/14

PROTOKOLLER / REFERATER

37.01

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 6/2014 – 19. november.
Sak 34.02: Saken har vært oppe i bystyrekomiteen og der ble saken lagt fram
med følgende innstilling:
1. Dagens refusjonsordning avvikles og gjøres om til en tilskuddsordning fra
og med budsjettåret 2015.
2. Foreslåtte økning i rammen på kr 150 000 pr. år innarbeides i 1.
tertialrapport 2015.
3. Ny modell gir lagseide haller et årlig fast tilskudd til drift av sine haller jf.
Rådmannens forslag i vedlegg 1. Tilskuddet til lagseide haller utbetales
etterskuddsvis i første del av januar påfølgende år.
4. Lag som trener i andre haller får tilskudd basert på faktisk leide timer pr
år(som før). Tilskuddet utbetales etter søknad så tidlig som mulig i påfølgende
år.
Endelig vedtak skjer i Bystyrets møte 16. desember.

38/14

DIRs ÅRSMØTE i MARS 2015.

38.01

Fastlegge endelig dato og sted for årsmøtet.
På grunn av kollisjon med Bystyremøte endres datoen til onsdag 25. mars.
Drammen Basket, som har jubileum sjekker om de kan arrangere
årsmøtet i samarbeid med Fjell SK på Fjell bydelshus.

Vedtak:
38.02

Dialog med Valgkomiteen og Kontrollkomiteen
Det er noe uvisshet knyttet til leder i kontrollkomiteen. Administrasjonen tar
kontakt for å avklare situasjonen.
Valgkomiteen konstituerer seg i begynnelsen av januar. Administrasjonen
bistår i arbeidet.

38.03
Vedtak:

Fordeling av ansvar for ulike deler av årsberetning samt handlingsplan.
JR, DL og GS har ansvar for framdriften av dette arbeidet.
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38.04

Planlegge eventuelle forslag fra styret til årsmøtet inkl LAM-ordningen.
Ingen forslag på nåværende tidspunkt.
LAM: Tildelingsutvalget setter seg sammen for å se på kriteriene, spesielt
fordelingene og legge disse fram for godkjenning på årsmøtet.

39/14

PRIORITERTE SAKER - OG ANLEGGSSTRATEGI FOR 2015

39.01

Inkludering i IL – status pr d.d. og veien videre / info om seminar sist helg.
Inkluderingskonferansen, kort oppsummering ble gitt av Janne som også
orienterte om statusen generelt.

39.02
Vedtak:

Idrettsrelaterte saker i kommunebudsjettet – hva må følges opp framover?
Kompiskort er nevnt som tiltak i budsjettet. DIR er noe forundret over den
raske framdriften i dette arbeidet.
JCH følger opp saken videre med DK

Vedtak:

Tidsplan anlegg.
DIRs adm og anleggsutvalget følger opp planene.
Idrettshaller:
I forbindelse med utbygging og rehabilitering av Øren, Brandengen og Fjell
skole, bygges det flerbrukshaller på Øren (50 millioner kroner), Brandengen
(50 millioner kroner) og Fjell skole (100 millioner kroner) for å dekke skolenes
behov for kroppsøvingslokaler, samtidig som man dekker idrettens behov for
flere idrettsanlegg. Rådmannen legger opp til at det ferdigstilles en hall hvert
år i perioden 2016 – 2018. Total er det satt av 200 millioner kroner i
planperioden.

Vedtak:

Kunstgress Fjell, størrelse, antall baner og plasseringer må sees i
sammenheng med bygging av flerbrukshall.
DIRs adm. og anleggsutvalget følger opp planene. DIR må jobbe for at
det ferdigstilles nye haller i årene 2015-2017.
Refusjon/dekning av reguleringskostnader ved anleggsbygging:
DIR ser positivt på at punktet er kommet inn som eget punkt i økonomiplanen
2015-2018.

39.03

Arbeidet med Multihall ++ på Marienlyst og friidrettsanlegg på Berskaug.
DL gikk i gjennom status på alle prosesser.
Berskaug og Multifunksjonshallgruppene skal levere statusrapporter i
slutten av januar 2015. Muntlige redegjørelser planlegges før
formannskapsmøtet 10. februar.
Det er avholdt møte med Drammensbadet vedr. Campus Marienlyst og
planer for «utebadområdet». Grunnlaget for dette møtet var de tankene som
tidligere daglig leder i Drammensbadet lanserte i forbindelse med at han
ønsket å se på muligheten for å flytte Utebadet nærmere innebadet.
Regionale kompetanse/kraftsentre.
Rapporten «Kortreist kvalitet» viser til at det vil bli etablert regionale
kraftsentre flere steder i Norge. Det er derfor blitt avholdt to møter for å lodde
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Vedtak:

Vedtak:

39.04

stemningen for et slikt senter i Drammen. Hall løsningen på Marienlyst Nord
kan få plass til dette.
Følgende parter har deltatt på disse møtene: NIF, Drammen kommune, BIK,
BFK, DIR.
Tatt til orientering
Campus Marienlyst:
DIRs representasjon i denne gruppen må avklares.
DL forespør BIK om Inge Tveitt kan være BIKs representant. Per Burud
går inn som DIRs faste representant i prosjektgruppen der også DL
møter.
DIRs bemanning i 2014-2015 / status deltakelse i ulike prosjekter.
Alle tre i adm arbeider for tiden 100 %. I løpet av første halvår 2015 vil daglig
leder gå over i redusert stilling som konsulent. GeirS vil da overta som DL.
Sannsynligvis fra 1. juni.
Utbyggingen på Øren: Per Burud er DIRs deltaker videre og deltar på de
møter han synes det fra idrettens side formålstjenlig å delta på. DBK vil som
hovedbruker delta aktivt i prosessen.
Kunstis på Konnerud
Sande bevilger sin 5 % andel i februar 2015. DKs finansielle bidrag utover det
som er lovet i budsjettet må avklares. DIRs representasjon i denne prosessen
avklares senere.

Etterskrift: i anleggsutvalgsmøte 13.1 ble Steinar Sørensen utpekt som
DIRs representant. Geirr Kihle vil være en av KILs representanter.

40/14

ØVRIG SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE

40.01

Neste års prisutdelingsseremoni (U-stipend og markering av gullvinnere).
VNI ved Vegard Petersen har fått tilsendt alt fra sist års prosess, ballen ligger
nå hos kommunen.

40.02

Samarbeid m/politikerne(Bystyrekomiteen for Idrett, Kultur og
byutvikling) i 2015.
Det har vært god dialog i 2014 og det er viktig å opprettholde dette i 2015.
DIR søker å få avviklet samhandlingsmøte medio mars.

40.03

Oppgradering av Gamle gress / rehabilitering av kunstgressbaner.
Tribunetak på kortsiden mot jernbanen: bevilga med 9 millioner kroner i 2015
budsjettet.
Rehabiliteringsplanen for kunstgressbaner følger tidligere planer. DK har satt
av 3 millioner kroner hvert år fram til 2018. Utskiftet gress fra Gamle gress ble
i høst lagt ut på Brakerøybanen, neste bane som skal oppgraderes er det
kunstgresset m/ kunstis på Marienlyst, dette vil skje i løpet av 2015.

40.04

Ishall / fleridrettshaller – pågående prosesser og videre samarbeid.
Ishall: Referansegruppen til Drammen Hockeyklubb har hatt møte med
BIK/DIR. Man jobber nå for en løsning på Marienlyst syd. Ishall bør inneholde
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tilbud for flere idretter enn hockey. Kanskje man bør avlegge Skien fritidspark
et besøk?
Skøyteklubben/Hockeyklubben bør inviteres til et møte for å informeres om
planene.
40.05

Arrangementer i Drammen de neste årene.
Landsdekkende idrettsrådsseminar avholdes i Drammen 24 og 25 januar
2015.
Sprint NM på skøyter arrangeres samme helg
WC Skisprint kommer som vanlig i mars, denne gang 11. mars.
Tour of Norway kommer innom Drammen i mai.
Volleyball – NM i sandvollyball tilbake til Drammen sentrum
Lag VM i Trial i september 2016. Dette vil bli arrangert i Aronsløypa med
depot på travbanen.

41/14

ORIENTERINGSSAKER.

41.01

Status spillemiddelprioritering i kommunen og fylket / BIK for 2015.
Bystyrekomiteen fulgte DIRs innstilling

41.02

DIRs høringsuttalelser til Travbanen, Ørenanlegg og i sær Arealplanen.
Innspill fra Drammen Idrettsråd til Planprogram for Travbanen og Berskaug –
Offentlig ettersyn;
«Sett fra idrettens side er det nødvendig å se grundig på mulighetene for en
integrert utvikling av Berskaug (idrettsområdene) og Travbane-området. DIR
gir sin fulle støtte til de vurderinger rådmannen har gjort på slutten av
saksframlegget, ikke minst siste setning om at det er en forutsetning at
planarbeidet med Travbanen ikke går ut over framdriften for flytting av
friidrettsanleggene fra Marienlyst til Berskaug».
Det arbeides med et høringsuttalelse fra DIR til DKs arealplan. Frist for dette
er 15.2.
Tatt til orientering

Vedtak:
41.03

42/14

Aktuell info fra daglig leder / ansatte og fra styremedlemmer.
«I Samme båt» - dekning av utgifter. Det ble reist kritikk fra styret når det
gjelder informasjonen vedr. dette seminaret. Adm tar den til etterretning, og
ber BIK i større grad jobbe via DIR i forhold til IL i Drammen.
Møteplan styremøter fram til årsmøtet: torsdag 29.1, tirsdag 24.2, mandag
16.3 (behandle forslag). Tidspunkt: normalt kl. 1700.

EVENTUELT
Ingen saker
Møtet hevet kl. 1850.
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