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
TIRSDAG 5. MAI 2009
Styremøte nr. 2 / 2009 - 2010
Tilstede:

INGEBRIGT KREGNES – KYRRE FRØYD – KARI BODAHL –
RAVI SUNDER – ODDVAR H. MOEN – MARIANNE GULBRANDSEN
ROHIT SAGGI – BJARNE STABÆK
KJELL N. NILSEN – KNUT ÅSERUD – ARNE L. ANDERSEN STINE HELENE SKARRA ARNESEN.
JAKOB VIK, BIK OG BERTIL HORVLI, Drammen kommune (DK) under sak
09.01.

Forfall:
Gjester:

Styreleder (STL) Ingebrikt Kregnes ledet møtet og ønsket gjestene velkommen.

Saksliste:
Sak nr.

08/09

PROTOKOLLER / REFERATER.

08.01

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 1/2009 – 30. MARS 2009:
Ingen merknader.
VEDTAK: Enstemmig godkjent.
08.02

REFERAT FRA AU-MØTE DEN 15. APRIL D.Å.
Ingen kommentarer.
VEDTAK: Tas til orientering og videre oppfølging.

09/09

INFORMASJON / STATUS IDRETTSHALLER.

09.01

INFORMASJON OM MULIGHETSANALYSEN FOR STORHALL
Idrettssjef Jakob Vik som har representert NIF og idretten regionalt i både
styringsgruppa og prosjektgruppa for denne mulighetsanalysen, ønsket å gi DIR’s
styre ajourført informasjon om arbeidet så langt og de konklusjoner man er i ferd
med å trekke etter første fase. Utgangspunktet er at de planene 20 særforbund hadde
stilt seg bak om en stor arrangementshall i Oslo er skrinlagt og at noen av disse
forbundene med Håndballen i spissen nå ønsker en slik hall plassert i Drammen.
Det er primært en arrangementshall, men også med andre store bruksområder man
utreder, og det legges til grunn at også lokalidretten må bli en daglig bruker av en
eventuell slik hall. Vik ble supplert av Horvli og begge svarte på en rekke spørsmål fra
DIR. Inntil saken offentliggjøres for politisk behandling ba de to om at DIR kun
foretok interne drøftinger samt utpekte en person som ansvarlig for å uttale seg om
hallen. For DK, som er ansvarlig for analysen, er det kun Horvli som uttaler seg.
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VEDTAK: STL er ansvarlig for å uttale seg om hallen på vegne av DIR og vil også delta på en
studietur om tilsvarende haller medio juni.
09.02

STATUS OG BREV ANG BERSKAUGHALLEN (BAS)

Kyrre Frøyd som er DIR’s nye representant i BAS-styret orienterte om sist styremøte
i selskapet samt informerte om at arbeidet med hallen nå er i full gang. STL refererte
mottatt brev fra Bent Mogensen og Ole Kristian Mortensen som reiser sterk kritikk
mot gjennomføringen av generalforsamlingen i BAS den 24. mars der de to valgte å
trekke seg fra sine verv som styremedlem og personlig varamann i BAS-styret. De har
anmodet DIR og øvrige eiere av hallen om å drøfte seriøst om prosessen her har
foregått på korrekt måte. De ber særlig om at DIR vurderer om de med øyeblikkelig
virkning bør selge seg ut av BAS samt om daglig leder (DL) i DIR har en uheldig
dobbeltrolle som ansatt hos en av eierne og valgt styremedlem i BAS av Buskerud
Bedriftsidrettskrets (BBK). Både BBK og Åssiden IF har informert DIR om at de vil
foreta en rask styrebehandling av brevet og komme tilbake til DIR med sine
konklusjoner. Styret hadde en grundig debatt og konkluderte med at DIR, slik som
opprinnelig planlagt, bør være en medeier og aktør i denne hallen fram til et år etter
at den tas i bruk. Styret uttrykte også full tillit til daglig leders håndtering av sine to
roller i fht Berskaughallen.
VEDTAK: STL, i dialog med Kyrre Frøyd, ser an svarene fra de andre eierne og utarbeider så
et svarbrev på henvendelsen som gis samme spredning som mottatt brev.
09.03

SKISSEPROSJEKT FOR MULTIFUNKSJONSHALL I DRAFNKOLLEN
DL og Bjarne Stabæk orienterte om at DIR og Drafn hadde mottatt det
skisseprosjektet som var bestilt fra Isbjørn Arena og Biong arkitekter, og at det var
avtalt et møte neste dag for å gå gjennom tegninger og tallmateriale. Det ble fra et av
styremedlemmene stilt spørsmål om det var hensiktsmessig av DIR å jobbe videre
med denne saken når det øyensynlig er så stor motstand mot den valgte plasseringen i
kommunen. Etter en kort debatt om saken konkluderte styret med at det er viktig å
fullføre jobbinga for ishall i Drafnkollen slik tidligere styrer har gått inn for. Det var
enighet om at det er riktig og nødvendig å få presentert og synliggjort et meget godt
og spennende konsept, og at kritikk på et generelt grunnlag uten å kjenne til hallens
innhold og bruksomfang ikke kan vektlegges. Hallplanene bør derfor presenteres i
løpet av mai slik at debatten videre kan basere seg på fakta og ikke kun synsinger.

10/09

ANLEGGSSAKER / PRIORITERINGER:

10.01

BIK OG BUSKERUD FYLKES PRIORITERING AV ÅRETS SPILLEMIDLER:
Referat fra møte i BIK’s anleggsutvalg 22/4 var sendt ut sammen med en mail daglig
leder hadde sendt BIK og fylkesidrettskonsulenten med anmodning om at Drammen
må få spillemidler nå i 2009 til mer enn kun det nye badet. Saken behandles på nytt i
BIK-utvalget siden Buskerud har fått noe mer penger å fordele og styret ga sin fulle
tilslutning til innholdet / utfordringen i avsendt mail.

10.02

INFO FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE OM ANLEGG / DIR’s PRIORITERING:
DL repeterte hovedelementene i utsendt mail der han ga en oppsummering av det
eneste møtet DIR i år har vært involvert i angående ny anleggsplan for ordinære
idrettsanlegg. Han hadde i denne oppsummeringen også foreslått fokus på noen
anlegg i DIR’s anleggsprioritering for inneværende 4-årsperiode.
Styret ga sin tilslutning til disse foreløpige prioriteringene som også var blitt
presentert i dialogmøtet med VNI og kulturpolitikere. Anleggsutvalget jobber videre
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med DIR’s forslag til prioriteringer, både i fht den første drøftinga av ny anleggsplan
i Kulturkomiteen den 3. juni og i fht den offentlige høringa av Drammens nye
Hovedplan med anleggsdel gjennom sommeren. Eventuelle innspill til møtet 3/6
behandles av AU, mens DIR’s høringsuttalelse vedtas i et styremøte primo august.

11/09

SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE.

11.01

INFO FRA DIALOGMØTET MED 2 POLITIKERE OG VEI, NATUR, IDRETT:
STL orienterte fra det årlige dialogmøtet den 23. april, og konkluderte med at det
hadde vært et bra møte i en positiv ånd. Leder av kulturkomiteen Terje Vegard
Kopperud var en av politikerne i møtet og den 4. mai hadde STL og DL et eget
gjensidig info-utvekslingsmøte med ham. Noen av hovedtemaene i begge møtene var
de to forslagene som var oppe til behandling i DIR’s årsmøte. Begge parter har fått et
utkast til en konkret skriftlig samarbeidsavtale som man nå ser nærmere på før den
fremmes for ordfører for signering. Kopperud avklarer hvordan behandlingen av
avtalen bør være i kommunen. Når det gjelder forslaget om en idrettssjef eller en mer
overordnet koordineringsinstans i kommunen av alt som angår idretten, så drøftes
dette videre.

11.02

SAMHANDLINGSMØTET MED DK.
Dato for vårens møte er nå fastlagt til torsdag 4. juni kl. 16.30-18.30, sannsynligvis i
Rådhuset. De styremedlemmene som kan og ønsker å delta i dette møtet melder fra til
kontoret innen 27. mai.
VEDTAK: DL kontakter DK ved Arve Røren om forslag til saker, og om møtested.
11.03

INFO-MØTE MED LEDER KULTURKOMITEEN / SAMARBEIDSAVTALE.
Se også sak 11.01. I tillegg til drøftinga av en samarbeidsavtale ble det en del drøfting
av hvordan samarbeidet mellom kommunen og DIR har fungert, og hvordan det i
noen sammenhenger mangler. Dette gjelder delvis i fht arbeidet med ny Hovedplan
for idrett / anlegg og i sær i fht kommunens arbeid med enkelte store anleggssaker.
Begge parter var enige om å fortsette en hyppig og uforpliktende dialog for å gjensidig
informere hverandre om hva som er viktige saker for idretten i byen.
Fersk ”Veileder for samarbeid mellom kommune og Idrettsråd” ble delt ut til
styremedlemmene. Denne er utarbeidet i fellesskap av KS – Kommunenes
Sentralforbund og NIF og underskrevet av lederne Halvdan Skar og Tove Paule.
Disse vil også bli distribuert til ordførere og saksbehandlere med ansvar for
idrettssaker i norske kommuner.

VEDTAK: Tas til orientering.

12/09

SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER.

12.01

KOMMUNAL STØTTE TIL BYENS IL – STATUS OG PRINSIPPAVGJØRELSER
Leder i Tildelingsutvalget, Kyrre Frøyd, orienterte om den foreløpige gjennomgangen
av de 50 innkomne søknadene. Det vil i år bli fordelt kr 1.940.000,- på disse klubbene.
Styret ga utvalget fullmakt til å fullføre fordelingen i dialog med AU der følgende
legges til grunn;
- Hodestøtten låses til minimum kr 110,- pr medlem < 20 år.
- Utdanningsstøtte utbetales med inntil 10 % av totalbeløpet.
- Driftsstøtte til lagseide anlegg bør helst økes noe fra fjorårets kr 600.000,- Klubber som er stifta etter årsskiftet kan ikke få støtte i 2009.
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- Som tidligere år holdes utbetalingen tilbake for klubber som ikke har levert all
krevet dokumentasjon inntil denne blir levert DIR.
Så sant kommunen overfører årets bevilgning til DIR innen 20. mai så foretas
utbetaling til klubber med alt ok i månedskiftet mai-juni, noe som vil være 1-2
måneder tidligere enn de siste årene.
12.02

KUNNGJØRING AV ÅRETS UTVIKLINGSSTIPEND.

DL orienterte om dialog med virksomhetsleder Arve Røren om eventuell økning av
potten til dette. Saken vil bli avklart i samhandlingsmøtet 4. juni.
VEDTAK: DIR sender snarest mulig ut invitasjon til byens klubber om å sende inn søknad på
stipend for 2009, men uten angivelse av antall stipend ennå.
12.03

ENDRINGER i DIR’S BEMANNING OG ADMIN-RESSURSER
DL og STL orienterte om pågående dialog med Drammen Bandy om at man i
fellesskap vil engasjere Tom-Arne Winnæs på timebasis fra medio mai, bl.a. for å ta
over Torill Helgeruds (1/4 stilling) ansvar for arbeidet med Inkludering i IL. Han vil i
tillegg få en del spesifikke arbeidsoppgaver, bl.a. å forbedre DIR’s IT-bruk og
informasjonsarbeid inkludert en oppegående og ajourført hjemmeside. DL orienterer
styret fortløpende om utviklingen av denne avtalen og hvilke arbeidsoppgaver som
tillegges Winnæs. Avtalen gjøres i første omgang gjeldende ut året og evalueres i
desember før en eventuell forlenging.

12.04

ÅRETS FORDELING AV LAM - ”LOKALE AKTIVITETS-MIDLER”.
DIR legger opp til samme rutiner for dette fordelingsarbeidet som de siste årene, dvs
med et enkelt søknadsskjema som sendes klubbene i august med innvitasjon til et
drøftingsmøte i september. Brev fra KKD og NIF om beløp til Drammen og
fordelingskriterier forventes i løpet av juni måned.

13/09
13.01

ORIENTERINGSSAKER.
STATUS VEDR. MULIGHETSANALYSEN FOR ”GAMLE GRESS”.
DL og STL orienterte fra møte med byens bandyklubber den 20. april og det brev
DIR og BIK har mottatt fra klubbene samt brev Drammensfotballen AS har sendt
virksomhetsleder Arve Røren i VNI. Klubbene har fått svar på sistnevnte der
budskapet var at situasjonen for Drammensfotballen AS på Gulskogen blir meget
vanskelig dersom SIF Toppfotball flytter sin vintertrening til Gamle gress. I svaret fra
Røren sies det at innspillet tas til etterretning.
Jakob Vik informerte før han gikk om at BIK-styret ikke vil involvere seg i fht et slikt
lokalt anlegg i Drammen da de mener at valg av sted for mer kunstis i byen er en sak
for DIR. Stabæk understreket at begge gruppene med klubber hadde meget gode
poenger i sine brev og at DIR derfor bør akseptere at de sender brev med tilsvarende
informasjon til kommunens ledelse raskest mulig.

VEDTAK: DL og Anleggsutvalg gjennomfører møte med kommunens prosjektgruppe der det
informeres om klubbenes innspill og deres frykt for raske og uheldige vedtak som
endrer bystyrets tidligere vedtak om kunstis på banen om vinteren.
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13.02

RESSURSER / TEMA TIL ”DISKONYTT” NR. 1/09.
Som et resultat av konklusjonen i sak 12.03 så vil vi nå både ”gjenopplive” DIRs
nettside og igjen satse på kvartalsvise utgaver av nyhetsbrevet DISKO-nytt. Første
utgave planlegges i løpet av juni måned.

14/09

EVENTUELT.
Det var ingen saker under denne posten.

Neste styremøte: TORSDAG 25. JUNI KL. 16.30
Neste AU-møte : TORSDAG 28. mai KL. 15.30

DRAMMEN 15. mai 2009

______________________
Oddvar H Moen (sign)
referent

Kopi til:
DRAMMEN KOMMUNE: Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren,
kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm, kultursjef Tone Ultveit Moe, parksjef
Erland Engen, 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,
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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