DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)
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PROTOKOLL
FRA DIRs STYREMØTE PÅ BI
ONSDAG 9. DESEMBER – 2009.
Styremøte nr. 8 / 2009 - 2010

Tilstede: KYRRE FRØYD – KARI BODAHL – RAVI SUNDER –

Forfall:
Gjester:

ODDVAR H. MOEN – KNUT ÅSERUD – BJARNE STABÆK –
MARIANNE GULBRANDSEN – KJELL N. NILSEN –
ARNE L. ANDERSEN .
INGEBRIGT KREGNES – ROHIT SAGGI – STINE H. S. ARNESEN.
JAKOB VIK (til sak 42.01 – til kl. 17.45)
ARNFINN SÆTRA ( til sak 44.02)

I styreleder Ingebrigt Kregnes sykefravær åpnet – og ledet nestleder Kyrre Frøyd møtet. Han ønsket
innbudte gjester og styret velkommen.

Saksliste:
Sak nr.

41/09

PROTOKOLLER / REFERATER

41.01

Protokoll fra DIRs styremøte nr. 7-2009 (18.11.099)
Ingen merknader.
Enstemmig godkjent.

42/09

ANLEGGSSAKER - STATUS OG STRATEGI

42.01

Status angående storhall på Marienlyst v/idrettssjef Jakob Vik.
Idrettssjefen orienterte og ba om spørsmål og innspill fra DIR. Mulighetsanalysen m.m.
er inne i sluttfasen, og prosjektgruppa vil legge frem sin innstilling ved årsskiftet.
Gruppa har kun sett på lokalisering av en hall på områder som er kommunalt eid,
og dette er i tråd med mandatet som er gitt.
Økonomien i planene er et viktig moment, og sees nøye på av gruppa, samt hva
konsekvensene for annen idrett vil bli dersom hallen bygges.
Konsekvensene for friidretten og Drammen Håndballklubb er også viktige
momenter som må ivaretas.
Status:
Flere forslag til mulige konsepter ble vist visuelt, og kommentert av idrettssjefen og
møtedeltakerne fortløpende.
Alternativ som fortsatt kan være aktuelle er.
Bygge tilbygg til Drammenshallen, og flytte friidrettsbanen til ”kastfeltet” – eller til
områder på Berskaug.
Rive hallen, og bygge ny og større hall med næringsarealer på ca. 2000 m2 mot Maxi
Storsenter. Hallen vil ha 5 ballflater mot dagens 4.

►

-

1

-

Hva en hall vil koste avhenger av hvilke valg som gjøres, men kan komme opp i mer enn
200 millioner NOK.
Styringsgruppa legger fram sin innstilling i januar 2010.
Møteleder takket for god og nyttig informasjon og status.

-

42.02

VEDTAK:
42.03
42.03.1

VEDTAK:
42.03.2

VEDTAK:
42.03.3

VEDTAK:
42.04
-

VEDTAK:

Ishall / multifunksjonshall – videre oppfølging av skisseprosjektet?
Bjarne Stabæk mente at Storhallens skjebne må avgjøres før man går videre med
planene for en multifunksjonshall. Noen plan B er pr. nå ikke aktuelt.
Styret sa seg enige i dette, og avventer hva som skjer med Storhallen.
Anleggssaker Konnerud (toalett/ / skianlegg) og Marienlyst (Gamle gress)
Toalettanlegg.
DK har bevilget to millioner kroner til dette, men så vidt vites skjer det lite i saken
for tiden. Videre fremdrift avventes.
Tas til orientering.
Skianlegg:
DK har bevilget tre millioner kroner til dette, og arbeidet med en stor oppgradering av
anlegg og løypetraseer fram mot WC i 2011 går sin gang.
Tas til orientering.
Marienlyst (Gamle Gress)
Penger til oppgradering til vinteris ble bevilget i 2010-budsjettett, og islegging av Gamle
Gress startes opp seinhøstes i 2010 slik som bystyret opprinnelig vedtok ved fjorårets
budsjettbehandling
Tas til orientering.
Oppfølging av DIR’s spillemiddelprioritering mot kommune, BIK og fylket.
DIRs prioriteringsforslag er oversendt kommunen.
DKs (administrasjonens) prioritering er mottatt av DIR.
Dette forslaget som er godkjent av bystyrekomiteen for kultur er delvis motstridende til
DIRs forslag. Administrasjonens forslag blir fremlagt til godkjenning i bystyret 15/12.
DIR tar dette til orientering for årets prioritering, men vil ta opp prinsippene i forhold til
senere års prioriteringer. Styret mente saken er så alvorlig at den bør tas opp i årsmøtet.

43/09

ØVRIG SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE

43.01

Idrettsrelaterte saker i kommunebudsjettet – hva må følges opp.
Følgende ble vedtatt fulgt opp mot DK:
Gamle Gress – at det blir lagt is neste høst.
Parkering i Marienlystområdet. DIR ser positivt på at parkeringsbestemmelsene er
vedtatt endret f.o.m. 01.01.10 – det blir da noe gunstigere for idrettens brukere.
Inkludering i idrettslag – gjennomføring av bystyrets vedtak om en rask evaluering.
Multifunksjonshall (se også under sak 42.02)
Mottatte innspill vedrørende mulig bruk av Brakerøyabanen.

43.02

Deltakere fra DIR og andre i utredning om Inkludering i IL før juni 2010
Bjarne Stabæk viste til forslag nr. 6 i budsjettprosessen for 2010, og
forslaget refereres herved i sin helhet:
”Rådmannen bes om i egen sak å evaluere ”Idrettens inkluderingsarbeid” og vurdere
hvordan prosjektet kan videreføres. Buskerud Idrettskrets, Drammen Idrettsråd og
Minoritetsrådet forutsettes trukket inn i prosessen. Det må også vurderes om
Fylkeskommunen kan trekkes inn som bidragsyter i videreføringen av ”Idrettens
Inkluderingsarbeid”. Saken forutsettes politisk behandlet i forbindelse med 1.
Tertialrapport. Inntil endelig vedtak om videreføring av ”idrettens inkluderingsarbeid”
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foreligger forutsettes at de lag som er involvert i dette arbeid kan fortsette sitt arbeid ved
videreføring av de midler som lå inne i fjorårets budsjett”.

ANSVAR

DIR-styret påpekte at det i budsjettet for 2009 ikke var avsatt kommunale midler til
videre drift av ovenstående fra DKs side.
To skriv sendes styringsgruppa for ny Hovedplan. Det ene omfatter ”Idrettens
inkluderingsarbeid”, og det andre Fjell 2020.
DL + Kjell. N. Nilsen

VEDTAK:

DIR påtar seg gjerne sekretærfunksjonen for begge disse prosjektene, og tilbyr dette
til DK. I arbeidet med ”Idrettens inkluderingsarbeid” foreslår DIR Ingebrigt Kregnes
som medlem med Ravi Sunder som varamedlem, samt DIRs administrasjon.
Enstemmig godkjent, og DK underrettes.

VEDTAK:

43.03
43.03.1

VEDTAK:

Fullføre samarbeidsavtale med politikerne / nytt samarbeidsforum ?
Samarbeidsavtalen:
Etter det DIR vet ligger vårt oversendte forslag hos DKs administrasjon. Det er tidligere
etterspurt, men uten respons.
DL kontakter leder av bystyrekomiteen for byutvikling og kultur om saken.

43.04

Info-arbeid mot partiene / innspill til nye partiprogram etter 2011.
Saken ble vedtatt utsatt til neste styremøte.

44/09

DIR’s ÅRSMØTE i MARS 2010.

44.01
44.01.1

Fastlegge dato og eventuelt sted for årsmøtet.
Dato: TIRSDAG 16. MARS 2010.

44.01.2

Sted: BERSKAUGHALLEN.
DL forspør Berskaughallens styre (BAS) om muligheten for å benytte hallen.
Tas til orientering.

VEDTAK:
44.02

VEDTAK:

Dialog med Valgkomiteen om hvem som er på valg.
Valgkomiteens leder Arnfinn Sætra møtte til dette punktet på sakslista, og foretok
sammen med DL en gjennomgang av dette.
Følgende er på valg i 2010: Nestleder Kyrre Frøyd, styredlemmene Kari H. Bodahl og
Marianne Gulbrandsen, varamedlem Kjell N. Nilsen, Bedriftsidrettens representant
Knut Åserud, ungdomsrepresentant Stine H.S. Arnesen, Anne-Marie Aass i
kontrollkomiteen, samt hele valgkomiteen. Det er ønskelig at den sittende valgkomiteen
møter i DIRs neste styremøte.
Det ble påpekt at i alle sakspapirer som vedrører DIRs årsmøte så SKAL loven om
KJØNNSKVOTERING fremheves, samtidig som at NIF krever at
KJØNNSKVOTERING gjennomføres også i selve årsmøtet.

44.03
44.03.1

Kjøreplan, utsendinger etc og fordeling av ansvar for ulike aktiviteter.
DIRs Handlingsplan for 2010-2011:
Følgende fikk ansvar for å utarbeide utkast til denne, og fremme forslag til styret:
Marianne Gulbrandsen, Kari H. Bodahl og Bjarne Stabæk.

44.03.2

Utarbeide eventuelle forslag til behandling i årsmøtet:
Marianne Gulbrandsen, Kari H. Bodahl og Bjarne Stabæk.
Enstemmig godkjent, og Marianne har ansvar for innkalling til møter.

VEDTAK:
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45/09

ORIENTERINGSSAKER.

45.01
45.01.1

Aktuell info fra daglig leder og styremedlemmer.
Fra daglig leder:
DL orienterte fra et svært positivt møte han hadde deltatt i med DK/VNI og Drammen
Eiendom (DE), sammen med representanter for Drammens Turnforening (DTF). Gleden
er stor i DTF fordi de får disponere Turnhallen alene når Berskaughallen åpner i januar
2010. Det er også klarlagt at DE foretar en del oppgraderinger av hallen som vil gi DTF
mye bedre treningsforhold.
Dir tar dette til orientering, og er fornøyd med resultatet.

●

VEDTAK:

●
45.01.2

DL orienterte om status for inngått tivoliavtale/arrangør.
Fra styremedlemmer:
Kjell N. Nilsen orienterte om BIKs avholdte styremøte/budsjett-seminar på Norefjell.
DL mente at DIRs neste styremøte må ta for seg saker og forslag på kandidater til
valg på kretstinget våren 2010.

45.02
45.02.1

●
●
●
●
●
●
●

Foreslåtte tema i DISKO-nytt nr 2/09 samt nyheter/dokumenter på nettsiden.
DISKO-NYTT:
Følgende tema vurderes tatt inn i DISKO-NYTT nr. 2 – 2009:
Arbeidet med ny hovedplan for idrett og fysisk aktivitet.
Tildelingen av årets utviklingsstipendier. Navn på vinnerne m.m.
Inkludering via Idrettslag.
Årets offentlige økonomiske tilskudd til klubbene.
Åpning av Berskaughallen – lørdag 23. januar 2010.
DIRs årsmøte – tirsdag 16. mars 2010.
Julehilsen

45.02.2

Nyheter og dokumenter på nettsiden:
Utsettes til neste møte.

45.03
45.03.1

Lagsstatus – Søknad om opptak fra ny curlingklubb + fra Senter for rus.
Drammen Curlingklubb:
Søknaden ble gjennomgått.
Klubben anbefales opptatt, men med et par forespørsler til BIK / NIF.

VEDTAK:
45.03.2

Senter for rus:
DL redegjorde for søknaden om opptak av et fotballag i NIF.
Henvendelsen er videresendt til BIK for videre behandling.

45.04
45.01.1

Samhandling mellom BIK og DIR om nye lag / aktiviteter og mot DK m.fl.
BIK / DIR – nye lag:
Kjell N. Nilsen og Bjarne Stabæk blir DIRs representanter i denne sammenhengen.

45.04.2

BIK /DIR – ansvar for aktiviteter i Drammen:
Utsettes til neste møte.

45.05
45.05.1

Status 2011-satsing fra idretten – etablering av sekretariat / nytt møte m/DK.
DIR’s Jubileumskomite skal i et møte med kommunens ansvarlige for byjubileet den
14/12 - for å gå gjennom status for idrettens 2011-prosjekter.
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Komiteen er også i ferd med å etablere et sekretariat som skal jobbe kontinuerlig med
utviklingen av prosjektene utover i 2010 samt ha gjennomføringsansvar i 2011.
45.06
45.06.1
VEDTAK.

DIR-bemanning og oppgavefordeling framover / Budsjett-innspill.
Bemanning:
Tom-Arne Winnæs sitt engasjement evalueres innen nyttår.
Tas til orientering.

45.06.2

Oppgavefordeling og budsjettinnspill
Utsettes til neste møte.

45.07

Regnskap – resultat primo desember / prognose for hele året

45.07.1

VEDTAK.

Regnskap – resultat primo desember:
DL redegjorde for regnskapet pr. dags dato. Ut fra kjente og forventede kostnader antas
regnskapet å vise et overskudd på rundt kr. 50.000,- ved årsavslutningen.
Tas til orientering.

46/01

EVENTUELT
Ingen saker innmeldt under eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 19.20

Drammen Idrettsråd ønsker alle klubber og
deres tillitsvalgte og ansatte, samt alle våre
andre samarbeidspartnere
EN RIKTIG GOD JUL og
ET GODT NYTT IDRETTSÅR I 2010.
DRAMMEN 13. DESEMBER 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 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
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valgkomiteen i DIR (Arnfinn Sætra, Julie Nålby, Ole Kr. Mortensen og Rune Lislelid).
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