
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 PÅ IDRETTENS HUS 

ONSDAG 16. SEPTEMBER - 2009 
 

Styremøte nr. 5 / 2009 – 2010 

Tilstede:  INGEBRIGT KREGNES – KYRRE FRØYD – KARI BODAHL – 
  RAVI SUNDER – ODDVAR H. MOEN – BJARNE STABÆK –  
  KJELL N. NILSEN  – KNUT ÅSERUD –TOM-ARNE WINNÆS –  
  ARNE L. ANDERSEN  
Forfall:   MARIANNE GULBRANDSEN – STINE HELENE SKARRA ARNESEN –  
 ROHIT SAGGI  

Saksliste: 

Sak nr. 
26 / 09 PROTOKOLLER / REFERATER 
26.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE nr 4 – 24. august 2009.  

Ingen merknader. 
VEDTAK:     Enstemmig godkjent. 
 
27 / 09  ORIENTERINGSSAKER. 
27.01  Aktuell informasjon fra daglig leder(DL): 
            ■ Spillemidlene: 

DL orienterte om info fra NIF-styret, om bl.a. hva som var NIFs fanesaker i 
valgkampen, og om hvordan de politiske partiene stiller seg til NIFs krav om å 
rette opp det store etterslepet på spillemidlene. Det synes å være stor politisk vilje 
til å gjøre noe med dette problemet. 

            ■ Momsproblematikken. 
Partiene har ulikt syn på dette. AP og SV ønsker å gi kompensasjon, mens de 
øvrige partiene vil ha fritak. 

27.02 Informasjon / spørsmål fra styret  (utover sakslista): 
            ■ Kyrre Frøyd fortalte at fremdriften på byggingen av Berskaughallen går etter 
 planen, og at åpningen av hallen skjer ca. 10. januar 2010. Dette er i henhold til 
 opplysninger som ble gitt i byggemøte i Berskaughallen den 11. september d.å. 
 ■ Kjell N. Nilsen og Ravi Sunder mente det var viktig at DIR ba om et snarlig 

møte med byens politiske partier med tanke på å gjøre politikerne, især de med 
ansvar for idrettssaker, kjent med DIR og hva vi står for på vegne av idretten i 
byen. (se vedtak under sak 29.03) 

 
27.03  Status vedrørende NIFs høring om bingohaller. 
  NIFs konklusjon i saken er sendt til Kulturdepartementet, og DL redegjorde for  

denne. Det viser seg at NIF er på kollisjonskurs med noen av særkretsene, bl.a. 
BIK,  i synet på dette. 
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VEDTAK: DIR utfordrer BIK til å klargjøre hva dette i praksis betyr for BIK, DIR og lokale  
  IL. DIR sender skriv til BIK i saken med kopi til andre idrettsråd. 
 
27.04  Status 2011-satsing fra idretten – møter med DK 18/9 og NIF-presidenten 22/9-09. 
 ■ DL har avtalt møte med lederen av jubileumskomiteen Inger Gjønnes. 
  Møtet avholdes fredag 18/9 og Bjarne Stabæk deltar sammen med DL. 
  Det er ønsket at man bl.a setter fokus på deltakelse fra det flerkulturelle miljøet,  
  samt å innby Drammens vennskapsbyer til jubileet. 
 ■ Møtet med Tove Paule er avtalt 22. september, med mulighetene for å få til ei felles 

NM-uke i 2011 som hovedtema. 
 
27.05  Økonomisk status i DIR ut fra regnskapstallene som ble gitt styret 15. august i år. 
  DL viste til oversikt som styret fikk i forrige styremøte. 
  Han anslo at ut fra planlagt drift så vil sluttresultatet for året ligge på +/- 
  kr. 50.000.-. Ingen store endringer i forhold til de fremlagte tall er ventet. 
 
27.06  Deltakelse i Landskonferansen for idrettsråd + NIF-konferanse i Drammen Teater. 
27.06.1 Landskonferansen i Molde 13. – 15. november 2009: 
  DL redegjorde for dette, samt status for den  budsjettpost som dekker 
  deltakelsen. 

Disse deltar: Ingebrigt Kregnes, Kyrre Frøyd, Kjell N. Nilsen, Knut Åserud og Oddvar Moen. 
  Påmelding sendes umiddelbart. 
 

27.06.2 NIF’s kvinnekonferanse i Drammens Teater 15. oktober d.å 
Ingen har pr. dato meldt seg som deltakere. Styreleder oppfordret flest mulig i 
DIR-styret og fra byens klubber til å melde seg på. 

  Påmeldingsfrist: 5. oktober. 
VEDTAK:  Alle punkter under sak 27 med unntak av sak 27.03 ble tatt til orientering. 
  (Eget vedtak ble fattet i sak 27.03 – se ovenfor). 
 
29 / 09 AKTUELLE SAKER FRA DE ENKELTE UTVALG. 
28.01  Stipendkomiteen – tildeling av årets Utviklingsstipend: 
  Komiteleder Kari  Bodahl orienterte. 
 ■ Det var innkommet i alt 11 forslag på kandidater, - 5 jenter og 6 gutter. 
  2 av kandidatene var for unge og oppfylte således ikke kriteriene. 
  Listen over kandidatene ble referert og komiteens innstilling ble diskutert. 
VEDTAK: Stipendiene utdeles også i år til ei jente og en gutt. 
  Navnene på vinnerne er konfidensielle inntil tildelingen finner sted. 
  
 ■ Tid og sted for tildelingen ble diskutert, og flere ønsker ble fremmet, og man 
  ble enige om et førstevalg på sted / arrangement.  Dato avhenger bl.a. av når  
  ordføreren er ledig for å foreta overrekkelsen. 
VEDTAK: DL har ansvar for å orientere prisvinnernes klubber, samt avtale tid og sted med 
  kommunen/ordfører og vertskapssted. 
 
28.02  Tildelingsutvalget / LAM-midlene: 
28.02.1 Tildelingene: 
  Utvalgsleder Kyrre Frøyd redegjorde for avholdt møte med klubbene 15/9–09. 
  I møtet var det enighet blant klubbene om prinsippene i det fremlagte forslag. 
  Styret ga sin tilslutning til disse prinsippene, og tildelingsutvalget ble gitt mandat  
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  til å fordele de bevilgede midler i tråd med dette.  
 
28.02.2 I det nevnte møtet var det KUN fem (5) klubber som møtte. I tidligere styrevedtak 

i DIR var det besluttet at minst ti (10) klubber skulle være påmeldt for at 
ordningen med årlige drøftingsmøter skulle opprettholdes. 

 
Fra DIRs side ble det fremmet forslag om at gjeldende ordning tas opp til revisjon 
i DIRs årsmøte 2010. Forslaget innebærer at det IKKE innkalles til eget årlig møte 
om fordelingen av LAM – prinsippene blir i stedet hvert år lagt fram for 
godkjenning på DIR’s årsmøter. 

  Forslag til prinsipper på hvordan fordelingen skal være sendes klubbene til høring 
  med mulighet for innsigelser på disse. Tildelingsutvalget lager forslag til fordeling  
  av midlene, og DIR-styret fatter endelig vedtak. 
VEDTAK: Styret sa seg enig i at forslag oversendes årsmøtet. 
 
28.03  Jubileumskomiteen 2011 – status fordeling av kommunale midler i fht dette. 
  DIR kan med glede konstatere at jubileumskomiteen har innvilget det DIR hadde   
  søkt om, det vil si kr. 400.000,- til prosjekt ”Idretten i 200”, samt kr. 200.000,- til  
  Jubileumsstafetten 2011. Begge beløp er bevilget på visse betingelser, og DIRs 
  valgte jubileumskomite arbeider videre med de nevnte planene. Det var noen 
  betenkeligheter rundt det å arrangere en stafett fortløpende i 200 dager. Kjell N. 
  Nilsen foreslo å kontakte bedriftsidretten og andre frivillige organisasjoner så som
  byens musikkorps og sangkor, samt å oppfordre DK til å bidra for å gjennomføre 
  stafetten, og DL undersøker hva som må til for å komme i ”Guiness rekordbok” 
VEDTAK: Tas til orientering. 
 
28 / 09 DIRs HØRINGSUTTALELSE TIL DKs NYE HOVEPLAN. 
29.01  DIRs  generelle høringsuttalelse om ny hovedplan for idrett / DIRs fokussaker. 

  DL redegjorde for innhold og innretning av DIRs høringsuttalelse og prosedyrene  
  for dette. Det fremlagte forslag til høring ble drøftet i detalj, og endringer foreslått 

 
29.02  DIRs forslag til anleggs prioriteringer fordelt på seks (6) vedlegg. 
  Forslagene er fremsatt av DIRs anleggsutvalg etter å være behandlet der i to 
  separate møter, og ble detaljbehandlet i styret. 
  DL orienterte om forslagene, og styret gikk inn for å oversende det fremlagte. 
VEDTAK: Det generelle høringsforslaget ble vedtatt oversendt DK sammen med de seks 
  nevnte vedlegg innen fristens utløp 17. september 2009. 
ANSVAR: DL  renskriver forslaget og postlegger dette med poststemplet dato 17. 09.09. 
 
29.03  Oppfølging av DIRs egne – og klubbenes innspill: 
 ■ Første oppfølging ventes å skje i høstens samhandlingsmøte med DK. 
 ■ Videre oppfølging i møter med de forskjellige politiske partier. 
VEDTAK: DL avtaler møte med virksomhetsleder Arve Røren i VNI, og tar også initiativ 
  til møter med partiene. (se også under sak 27.02). 
 
30 / 09 EVENTUELT. 
30.01  Det henvises til sak 25.01 fra styremøtet 24. august 2009. I tråd med dette har 

nestleder Kyrre Frøyd innhentet flere forslag til profileringsklær og hadde med 
prøver på dette. Det var ulike syn på det fremviste – spesielt med tanke på valg av 
farger. 
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VEDTAK: Kyrre sender over forslagene på e-mail til styret, og avventer rask tilbakemelding. 
  Endelig vedtak om typer og farger fattes senere. 
 
     
Møtet ble avsluttet kl. 20.00 
 
Det ble ikke vedtatt dato for neste styremøte – ei heller for neste AU-møte da 
prossene med politikere og DK-admin om ny hovedplan og kommunens 
budsjetter avgjør når møter må innpasses. 
 
 

DRAMMEN  22. SEPTEMBER - 2009 
 

_________________________ 
Arne Langlie Andersen  (sign) 

referent 
 
 

 
Kopi til: 

DRAMMEN KOMMUNE: Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren, 
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 Asgeir Osnes. 
 
 

IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets (5 stk), Bedriftsidrettskretsen, 
Buskerud Fylke v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid,  
Tom-Arne Winnæs, kontrollkomiteen i DIR (Arild Knudsen, Inger Hobbelstad og  
Anne-Marie Aass), samt valgkomiteen i DIR (Arnfinn Sætra, Julie Nålby, Rune Lislelid 
og Ole Kr. Mortensen). 
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