
DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) 
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!

!
DATO  : Tirsdag 14. januar 2014 
STED  : Idrettens Hus 

KLOKKA  : 16.00-19.50 
TIL STEDE:  Jan Rockstad (styreleder), Kyrre Frøyd, Oddvar Moen (DL), Julie Nålby, Ravi 

Sunder, Silje N. Nørvåg og Inge Tveit, Monika S. Bakken, Ketil Husøy, Eli 
Tufte Hanssen, Tone Sverreson Ørmen og Steinar Sørensen 

FORFALL: Ingen !
                 Valgkomiteen (Kjell Nilsen, Kari Bodahl og Arild Fredriksen deltok på første del av møtet. !
Møte nr 7/2013-14. !

REFERAT FRA STYREMØTE NR 7/2013-2014

Sak nr. Sak  Ansvar Frist

38/13 PROTOKOLLER / REFERATER 
38.01 PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 6/2013, 14/1-14 

Vedtak: 
Styreprotokollen godkjennes og legges ut på DIR’s nettside. 

IT

39/13 ANLEGGSSAKER – STATUS OG STRATEGIER

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


39.01!!!!!!!!!!!!
39.02

Oppfølging av avisinnlegg fra bandyleder i Konnerud IL 
Julie informerte om at DBK har valgt å ikke ta til motmæle og drive 
en uheldig debatt mellom IL i byen i media i denne saken.!
Styret var samstemte om at DIR må gjøre noe overfor KIL og i 
første omgang unngå fortsatt mediedebatt. Styret finner avisinn-
legget meget beklagelig siden det er undertegnet av en tillitsvalgt i 
byens største klubb, og derfor kan oppfattes som klubbens syn..!
Vedtak:!
DIR sender utarbeidet brev med fakta ang. mange av de grove 
påstandene til KIL's hovedstyre med frist for tilbakemeding i 
fht påstandene og hva klubben vil gjøre i fht sin bandyleder.!!
Status Marienlystplanene – DIR's og idrettens strategi. 
Styreleder innledet med å beklage at flere i DIR har uttalt seg og 
handlet uten god nok dialog internt. Han ba om at vi nå må tenke 
framover og legge de siste ukenes hendelser bak oss. Dette for å 
beholde DIR's og idrettens troverdighet inntakt. Nestleder ba om at 
det flertallet i styret lander på i dagens møte må være det vi alle 
fronter framover samt i årsmøtet. Det ble en lang, saklig og god 
debatt som ble avsluttet med følgende!
Vedtak (pressemelding som ble sendt avisene samme kveld):!
Styret i Drammen Idrettsråd har i dag hatt en lang og god debatt 
om Marienlystsaken. DIR-styret vil fortsette å jobbe målbevist for 
et flott Campus Marienlyst med en god helhetsløsning som vil gi 
mange idretter bedre areanaer. Styret forholder seg fortsatt til 
DIR‘s årsmøtevedtak som bl.a. innebærer et fullverdig nyanlegg 
med både utebane og hall for friidretten i byen. Styret vil legge 
fram saken på ny for årsmøtet den 25. mars. 

!!!!!!!
DL!!!!!!!!!!!!!
DL

!!!!!!!
18/1!!!!!!!!!!!!!
14/1

40/13 DIR’s ÅRSMØTE 25.  MARS 2014.
40.01 Dialog med Valgkomite og revisor om deres framdrift. 

DL har startet årets dialog med valgt revisor og avtalt tidsfrister. 
Valgkomiteen var til stede på dette punkt som derfor ble tatt først. 
Komiteens leder Kjell Nilsen informerte om deres arbeid så langt, 
de vil bl.a. jobbe for at flest mulig bydeler skal bli representert i 
DIR. De gjorde også en forespørsel på hvem som ikke ønsker 
gjenvalg til styret. 
BIK har sendt en oppfordring til alle sine IR om å vedta ny lov i hht 
NIF's nye lovnorm for IR. Det må i så fall gjøres først i årsmøtet. 
Både NIF, BIK og Kjell mener at DIR må gå over til en ordning der 
alle i styret velges hvert år mens DIR i alle år har valgt sine 
styremedlemmer for 2 år for å få kontinuitet. DL har sjekket med de 
andre store IR som alle gjør det på denne måten (2 års valg). Arild 
F. Informerte om at store klubber som Åssiden IF og SIF har søkt 
BIK om, og fått godkjent, 2-årige valg. Valgkomiteen sjekker dette 
en gang til med BIK for DIR sin del. 

DL!!!!!!!!!!!!!
KNN

40.02 Status for den gjeldende - og arbeidet med ny -  
Handlingsplan for DIR for 2014. 
Inge og Kyrre jobber videre med denne og tar hensyn til innspill på 
sist årsmøte samt de prosesser DIR nå er involvert i. 

Sak nr. Sak  Ansvar Frist



40.03 Kriterier for LAM-tildelingen /andre forslag fra DIR-styret 
Vedtak: 
a) Ut fra sist års paralell-utregninger som er tilsendt klubbene, går 
styret inn for at Lokale Aktivtetsmidler fordeles ut fra medlemstall. 
b) AU og utvalgsledere avklarer og fremmer sine innspill til forslag 
som det kan være aktuelt å fremme for årsmøtet til februar-møtet.

!!!!!
AU / 
ut- 
valgene

!!!!!
15.02

40.04 Møtested for årsmøtet / valg av dirigent og sekretærer.!
Fjell SK er eneste klubb som har meldt interesse for å være vert 
for 2014-årsmøtet og møtested avklares med klubbens leder. 
En tidligere styreleder hadde sagt ja til å være dirigent, men måtte 
trekke seg pga reise. 3 navn ble drøftet og ansvar for å kontakte 
disse ble fordelt. Styremedlemmene Monica S. Bakken og Silje N.  
Nørvåg sa ja til å bli foreslått som sekretærer på årsmøtet.

JR/DL!! 10.3

41/13 ORIENTERINGSSAKER.

41.01 Aktuell info fra daglig leder og fra styremedlemmer. 
Styreleder og DL informerte om møter og dilaoger siden sist møte. 
DL tok opp mail mottatt fra Drammen Badmintonklubb som har 
mistet en del medlemmer fordi de har fått flyttet sin mangeårige 
torsdagstrening i Drammenshallen til onsdager og svært mange av 
disse treningene mister klubben pga kamper for DHK og GIF. Han 
mente det er uholdbart at små klubber skal miste så mange 
treninger gjennom sin sesong. Ravi Sunder understreket at det må 
rulleres på hvilke klubber som får onsdager og rammes på denne 
måten. Flytting til Galterudhallen må vurderes samt om de kan få 
nye tider i helgene når Drammenshallen nå er lørdagsåpen. 

41.02 Søkere og status  for ansettelsesprosessene i DIR. 
DL informerte om at det var kommet inn 36 søknader samt om at 
det pga endringer etter utlysningen vil bli ansatt 2 personer der 
den ene vil være en full stilling som koordinator av Inkludering i IL. 
15 av søkerne ble kalt inn til en hurtigintervjurunde i 3 puljer sist 
uke og av disse blir 3 +3 innkalt til en runde 2 i neste uke. DIR 
ønsker å lande på å tilby de to rette personene jobb primo februar 
og med ansettelser utover våren. AU gjenomførte første runde 
mens styremedlemmene Julie og Stine samt Ketil Husøy vil bli 
med på runde to. Til den har kandidatene fått konkrete oppgaver 
de skal presentere løsninger på i neste intervjurunde. 

41.03 To søknader fra klubber om NM-støtte. 
DIR har fått inn søknader fra Drammen Sportsdansere om 
premiestøtte til Østlandsmesterskap i tidans samt fra Drammen 
Bandy til EM for U17. Under sistnevnte sak erklærte Jan, Julie og 
Ravi seg inhabile. 
Vedtak: 
Styret avslårsøknaden fra DSD da dette er en ordning for NM og 
internasjonale mesteskap i Drammen. Det ble bevilget kr. 6.000,- i 
premiestøtte til DB til U-EM.

42/13 EVENTUELT

Sak nr. Sak  Ansvar Frist



!!
Neste styremøte i uke 9 , tirsdag 25. februar 2014 !!

Drammen 24/1- 2014 !!
Oddvar Moen (s) !

Referent !

DL informerte om et seminar BIK og DBK skal ha medio februar 
samt om Anleggskurs BIK har invitert til primo februar.

Sak nr. Sak  Ansvar Frist

!
Kopi sendes til: !

DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Bertil Horvli,  VNI-leder  Sten Petter Aamodt, 
idrettssjef Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marte Bøhm, 
fysiotekleder Elin Hannevig Celius, varaordfører Tove Paule, leder og nestleder  i 
Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Kristin Haftorn Johansen og Yousuf Gilani samt leder 
av Bystyrekomiteen for oppvekst Elisabeth Lindberg. !
BUSKERUD FYLKE: Fylkesidrettskonsulentene Randi Haldorsen og  Øyvind Gonsholt samt 
leder av Kulturkomiteen Terje Vegard Kopperud. !!
IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets-fellespost, BIK-leder Roar Bogerud, 
organisasjonssjef Jorunn Horgen, Bedriftsidrettskretsen v/daglig leder, revisor Bjørn Baklid, 
kontrollkomiteen i DIR (Arild Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt 
valgkomiteen i DIR (Kjell N. Nilsen, Kari H. Bodahl, Arild Fredriksen).


