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PROTOKOLL  
FRA DIRs STYREMØTE PÅ IDRETTENS HUS 

ONSDAG 18. NOVEMBER  – 2009 
 

Tilstede:  INGEBRIGT KREGNES – KYRRE FRØYD – KARI BODAHL – 
 ODDVAR H. MOEN – BJARNE STABÆK – KJELL N. NILSEN  – TOM-A. 

WINNÆSS –  KNUT ÅSERUD 
Forfall:   ROHIT SAGGI – RAVI SUNDER - MARIANNE GULBRANDSEN –  ARNE L. 

ANDERSEN  - STINE H. S. ARNESEN. 
 
Saksliste på Styremøte nr. 7 / 2009 - 2010 
Sak nr. 
 

36 / 09 PROTOKOLLER / REFERATER. 
36.01 PROTOKOLL FRA DIRS STYREMØTE NR. 6-2009 22.OKTOBER D.Å. 
 Ingen merknader. 
VEDTAK: Enstemmig godkjent. 
 
37 / 09 ORIENTERINGSSAKER. 
37.01 INFORMASJON FRA DAGLIG LEDER (DL). 
37.01.1 Økonomisk oversikt 
 
 På desembermøtet vil det bli lagt fram et delregnskap for 11 måneder slik at 

styret har god oversikt over hva slags årsresultat det går mot.  30.000 i ekstra 
bingoinntekter fra idrettskretsen føres inn som inntekter i 2009, og gjør det mer 
sannsynlig med et nullresultat enn ved gjennomgangen pr september. 

 
37.01.2 Mer halltid for Drammen Turnforening (DTF). 
 

DL hadde vært på møte samme dag med VNI og Turnforeningen. Utgangspunkt 
var notat fra VNI. VNI tilbyr at alle andre flyttes fra Turnhallen til 
Drammenshallen når Berskaughallen åpnes i januar.  
Dette løser ikke DTF sine langsiktige ønsker, men med bedre treningsforhold vil 
flere barn og unge enn i dag kunne få et turntilbud.  DTF ønsker også noen 
utbedringer i Turnhallen. VNI kaller sammen til et møte med Drammen 
Eiendom som er ansvarlig for Turnhallen. 

 
37.02  Informasjon / spørsmål ut over sakslista fra styremedlemmer 
 
 Styreleder orienterte fra møte 17/11 vedr. friidretten og eventuell storhall. Det 

var ikke mye nytt siden forrige møte, det jobbes fortsatt med 5 ulike alternativer 
på Marienlyst. Det kan både bli aktuelt å bygge på Drammenshallen og å 
forskyve friidrettsbanen mot Kastfeltet. 
Prosjektgruppa har i oppdrag å vurdere en storhall ut ifra at det skal være 8000 
plasser. Flere alternativer sjekkes ut. Flere forslag blir frem til nyttår grundig 

 1 

mailto:oddvar.moen@nif.idrett.no
http://www.n3sport.no/DIR


vurdert og kostnadsberegnet. Det er ikke aktuelt å planlegge ishall inn i 
konseptet slik politikerne ønsket da de vedtok Hovedplanen. 
 

37.03 Status Tivoli 2010-2011  
 

DIR har nå fått avklart at opprinnelig tivoliavtale fortsatt er med rett aktør i 
Andersson-imperiet. For første gang har vi avtale på plass også med Drammen 
Kommune før nyttår for neste år. 

 
37.04  Lagstatus / opptak av nye lag – bl.a. Drammen Curlingclubb 
 

Opptak av Drammen Curlingklubb avventes, men vi må informere BIK, Byen 
Vår Drammen og andre som kan tenkes å være involvert, at der det kan være 
tvil om definisjonen av hva som er lag / ikke lag, så bør DIR involveres. 

 
37.05 Oppsummering av Landskonferansen for Idrettsråd 
   

En nyttig konferanse med mange gode foredrag og bra opplegg. Referat ligger 
på NIF sine offisielle sider. Daglig leder-samlingen i forkant var nyttig og viste at 
DIR / Drammen Kommune kanskje ikke er gode nok på å dyrke en optimal 
kommunikasjon. De fleste andre store idrettsråd har en langt bedre fungerende 
samarbeidsform og kommunikasjon enn det vi har klart å utvikle. Årsakene til 
dette kan være flere, men å signalisere dette ovenfor Drammen Kommune som vi 
allerede har gjort er en god start, samtidig som det bør stå på dagsorden oftere i 
våre møter med ulike aktørere i kommunen. Et spennende eksempel er modellen 
til Trømsø hvor de har et samarbeidsutvalg med 2 politikere + 2 fra idretts-
administrasjonen + 3 fra IR. Disse møtes 2-5 ganger pr år. 
Det vil bli laget et kort resyme av konferansen fra de store IR sin side og DIR vil 
bli anmodet om å skrive under på denne.  Det har i ettertid kommet forslag om 
at idrettsrådskonferansen i 2011 flyttes til våren i god tid før kommunevalget og 
NIF’s jubileums-Ting. DIR vil prøve å få den neste Landskonferansen for  
Idrettsråd til byen som et av de 200 markerte idrettsarrangementene i 2011. 
Generelt bør anlegg diskuteres mer når så mange IR er samlet, og det bør være 
færre innlegg, men flere fra idrettsråd. Det er viktig å bruke mer tid på å 
diskutere lokal idrettspolitikk. Visepresident Børre Rognlien sa for øvrig at 
sikring av finansiering av idrettsråd var viktig, noe som gir et vist håp om at NIF 
vil ta et reelt ansvar for sine mange IR. Kretsen har også tenkt å sette i gang med 
en opplæringsplan for å fremme kompetansen i idrettsråd. 

 
37.06 Fjell 2020-prosjektet – info fra oppstartsmøte 12/11-09 
 

 Kjell Nilsen rapporterte fra møtet der Arild Eek innledet og hadde delt opp i 
forskjellige emner for å komme frem til en del tiltakspunkter som må tas inn i 
prosjektet. Yngve Carlsson hadde laget et resyme som var bra fortalt, og svært  
informativt. Idretten fikk også ros, og deres pågående arbeid bør kommunen 
fortsette å bruke som et nyttig verktøy i Inkluderingsarbeidet. Fjell skole fikk skryt 
for det arbeidet som er utført. Idrettsrådet bør aktivt være med i fortsettelsen på 
arbeidet fram mot  2020. Tilbud må være gratis da vi her har et økende 
fattigdomsproblem. DIR bør sende brev til Drammen Kommune og invitere 
idretten inn i dette arbeidet. 
Det er viktig at DIR er på banen framover nå – idretten må gripe muligheten til 
å komme inn i et mer varig prosjekt! Dette bør bygges ut med referansegruppe 
fra mange parter, inkludert idretten. 
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38 / 09 AKTUELLE SAKER FRA DE ENKELTE UTVALG 
38.01 Stipendkomitèen 
 

Utdelingen av årets Utviklingsstipend vil skje ved varaordfører og DIR-leder i 
Drammenshallen den 2. desember - i forkant av toppkampen mellom DHK og 
Elverum. 

 
38.02 Anleggskomitèen - DIR`s forslag til spillemiddelprioritering for 2010. 
 

Liste over aktuelle SM-søknader fra Drammen Kommune var grundig 
gjennomgått via 3 møter i Anleggsutvalget. Deres forslag til DIR’s prioritering 
ble fremlagt og godkjent, med noen små revideringer, både for ordinære anlegg 
og nærmiljøanlegg. 
 
DIR legger følgende grunnprinsipper til grunn for sin priorittering:  
 
1.   Gjentatte søknader (anlegg som har fått en deltildeling før) settes først. 
2.  Fornyede søknader som var godkjente i fjor settes foran årets nye 

søknader. 
3.  Innen hver av disse gruppene skal lagseide anlegg prioriteres foran de 

kommunale anleggene. 
 
DIR’s prioriteringsliste vedlegges referatet. 
 

39 / 09 FREMTIDIG DIALOG MELLOM DIR OG DRAMMEN KOMMUNE 
39.01 Oppfølging av DIR`s spørrekupong / utfordringer til partiene 
 

DIR må drøfte en ny strategi etter endelig budsjettvedtak i bystyret og legge en 
plan på hvordan vi skal forholde oss til – og samarbeide med - Drammen 
kommune framover.  
 
Noen forslag til samarbeidstiltak var; 
a)  Få landet den framlagte samarbeidsavtalen – eventuelt koble på NIF og 

Kommunenes Sentralforbund.  
b)  Jobbe for å få til et fast samarbeidsfora tilsvarende det i Tromsø. 
c)  Be om tidlig dialog med politikere og partier når de neste år starter 

arbeidet med sine partiprogram – det er viktig å få idrettens prioriterte 
saker på plass i disse.  

d)  Få til et godt besøkt informasjonsmøte med alle bystyrepolitikerne i 2010, 
eventuelt sammen med andre kultur-aktører i byen. 

 
39.02 DIR`s forslag til anleggsprioriteringer fremover / samhandling med admin. 
 

 Se punkt 38.02 som må gjennomdrøftes sammen med Drammen Kommune. 
Likeledes sak 39.01, en må finne fram til en bedre samhandling mellom 
politikerne, administrasjonen og idretten, ikke minst i fht fremtidige 
anleggsutbygginger i byen. 

 
39.03 Utfordring til BIK om årlige møter m/alle IR / Forberedelser mot kretstinget. 
 

Saken utsettes til neste styremøte, men det er nødvendig både med et 
oppklaringsmøte ang ansvarsfordeling mellom de to leddene og oppstart av 
forberedelser / utarbeiding av forslag til kretstinget. Kontakt bør her etableres 
både med særkretser og andre IR. 
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39.04 Samhandling med DK/VNI om idrettsstøtte-utredningen Høyre har bedt om. 
 

Det er sprikende oppfatning om idrettsstøtteordningen mellom DIR og Høyre. 
Høyre mener at støtte til Inkludering i Idrettslag skal tas fra den ordinære 
driftsstøtten som lagene får, mens DIR oppfattet økningen for 2 år siden som en 
generell økning pga prisstigningen. 

 
39.05 Hva gjør DIR i fht manglende tilbakemelding på samarbeidsavtale ? 
 
VEDTAK: DIR ber Drammen Kommune om et møte for å gjennomgå og skrive under 

allerede innsendt samarbeidsavtale. 
 
40 / 09 EVENTUELT 
40.01 Kjell Nilsen stilte spørsmål om hvordan rollene fordeles innen idretten mellom 

BIK – DIR. Her må folkehelse også blir et sentralt punkt. 
 
 
Neste styremøte ble fastlagt til onsdag 9. desember – kl. 17.00. 
 
 

Møtet ble avsluttet kl. 18.45 
 

DRAMMEN  2. desember - 2009 
 

________________________ 
Tom-Arne Winnæss  (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 Knut Anders Berg. 
 
 

IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets (5 stk), 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 (Arnfinn Sætra, Julie Nålby, Ole Kr. Mortensen og Rune Lislelid). 
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