REFERAT STYREMØTE 5
DATO
STED
KLOKKA

: TORSDAG 15. OKTOBER 2015
: Åssiden IFs klubbhus
: 17.00 – 2000.

Tilstede:

Jan Rockstad(JR), Kyrre Frøyd(KF), Arve Leirvik (AL),Per Burud(PB), Steinar
Sørensen(SS), Monica Møller(MM). Fra adm.: Geir Skinnes(GS) daglig leder,
Oddvar Moen (OHM), anleggskonsulent, og Janne C. Hafskjold (JCK),
inkluderingskonsulent.

Forfall:

Geirr Kihle(GK), Ravi Sunder(RS), Silje N. Nørvåg(SNN) .

Sak nr.

Sak

29/15

PROTOKOLLER / REFERATER

30/15

SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

29.01

Vedtak:

30.01

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 4/2015 – 9. september 2015.
Ingen kommentarer.
Protokollen godkjent, publiseres på våre hjemmesider.

30.02
Vedtak:

Innspill om NM som må arrangeres utenbys pga halleieprisene i Drammen.
Dette er saker som må tas opp politisk.
Drm. Turn lager en sak til pressen, spiller på lag med DIR.
NM støtte, søknad fra Drammen Bokseklubb
NM støtte på kr. 10000,- tildeles. Søknaden gjelder for NM i februar 2016, beløpet
utbetales derfor i 2016.

31/15

HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT

31.01

31.02

Vedtak:

Gjennomgang pr. fokusområde
Ingen kommentarer framført.
Revidering av nåværende versjon – utarbeidelse av ny.
Prosess for arbeidet må utarbeides:
AU oppnevnes til å være arbeidsgruppe for revidering.

32/15

ANLEGGSSAKER

32.01

Anleggsutvalgets møte 30.9, oppsummering.
Diskusjonen om prioritering av anleggsmidler:
Primært fremme krav om at kommunen skal forskuttere spillemidlene
Sekundært: Lagseide anlegg prioriteres foran kommunale.
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32.02
32.03

Interkommunalt samarbeid på tvers av kommuner ved nye store anlegg. Eks.:
Sykkelvelodrom Asker kan være et samarbeid Lier og Drammen. Drammen kan f.eks
«tilby» fridrettsanlegget på Berskaug, Multifunksjonshallen og kunstsnøanlegget på
Konnerud.
Provisorisk ishockeybane. Per B forbereder sak til neste styremøte
Info: Jan, Per, Oddvar, Geirr og Geir var tilstede på åpningen av de nye banene i
Drafnkollen
Oddvar deltok på åpningen av Åssiden Ifs nye garderobebygg.
Innstilling spillemiddelsøknader 2016.
Opprinnelig liste vedtatt i utvalgsmøte sammen med en noe revidert tekst oversendes
til DK / VNI ved Vegard Petersen.
Prosess Marienlyst, hva skjer i høst?
Vedtaket 16. juni forutsetter at arbeidet med noen avklaringer på Berskaug fortsetter. Det
etableres to grupper som skal arbeide med dette. DIR blir godt representert i begge.
Prosess Marienlyst går videre mot et framlegg av reguleringsplan første kvartal 2016.

33/15

SAMARBEID MED KOMMUNEN

33.02

(Underlag: e-post fra OHM til styret - tir 22.09.2015 15:30)

33.01

34/15

Samhandlingsmøte VNI, agenda og deltakelse fra styret.
Alle fra styret er velkomne til å være med, de som deltar får ansvaret for hver sin
sak(er) i møtet.
Politisk arbeid høsten 2015, strategi og framdriftsplan

Budsjettmøter: forsøke å få til møte med posisjonen i uke 45, fortrinnsvis det samme
med opposisjonen.
DIR ønsker å arrangere info/opplæring av Kultur, idrett og bylivskomiteen. Mange nye
fjes i komiteen så en bred informasjon om DIRs rolle i Drammensidretten bør være
interessant. Haaning forespørres om dette er mulig å få til i januar 2016.

AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER

34.01

Diskusjon på grunnlag av artikkel i Idrett og anlegg nr 3-2015,
av Jan Ove Tangen, Høgskolen i Telemark, vedlagt
Punkter som kom opp: Idretten forandrer seg, nytenkning nødvendig, mange anlegg
ekskluderer flere enn de inkluderer. Mer fokus på motorikk, bevegelse, åpen hall etc.

34/02

Dugnad for idrettsglede. Flyktningsituasjonen i Norge, lokal forankring?
Gjennomgang av situasjonen i Drammen samt en gjennomgang av status fra DIR.
Idretten vil, idretten får til! Inkluderingskonsulenten følger opp dette i tett dialog med
kommunene og andre frivillige organisasjoner.

35/15

ORIENTERINGSSAKER.

35.01

Møte «Rådgivende gruppe, Inkludering i idrettslag» - 30.9, oppsummering
Kort gjennomgang fra møtet.
Inkludering slik de bevilgende myndigheter forstår det er klart definert og det er viktig
at vi ikke går for mye utover disse.
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35.02

35.03
35.04

35.05
35.06

36/15

Økonomisk status pr. september 2015
Fortsatt ikke mulig å fremlegge et regnskap. DIR’s frustrasjon over dette er framlagt i
møte med daglig leder i IRK og det er lovet forbedringer med bl annet mye klarere
leveringsplaner.
Inkluderingsregnskapet skal tas ut og legges fram som eget regnskap.
Grenseløs idrettsdag 10.11
Kort gjennomgang av hvem som deltar og program for samlingen. Sterk økning i antall
deltakere.
Treffpunkt Drammensidretten/ Treffpunkt Inkludering
Kort orientering av valg av navn og forslag til innhold.
Easy Park, orientering om ny parkeringsmulighet.
De som skal bruke systemet må laste ned en app og sende bilnummer og
telefonnummer til DL slik at de blir satt opp mot DIRs bedriftskonto.
Aktuell informasjon fra DL og fra de enkelte styremedlemmer.
Det er etablert samarbeid med en ny 2. klasse på Medielinja ved Yrkesskolen.

EVENTUELT

Interkommunalt samarbeid? DK tok et initiativ for en tid tilbake og arrangerte et møte
med flere idrettsråd i nabokommunene. Dette har av flere årsaker stoppet opp. DIR tar
et initiativ for å forsøke å få dette arbeidet i gang igjen.
Islegging av naturbaner: Klubbene selv må ta initiativ overfor kommunen for å få
støtte til islegging.

Møtet hevet kl. 1955.

Schwartzgt 6 - 3043 DRAMMEN-tlf. 32 20 82 10
E-post: post@drammenir.no - Hjemmeside: http://www.drammenir.no

