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Sak 1: Åpning av møte ved leder Jan Rockstad 
Styreleder Jan Rockstad ønsket alle frammøtte velkommen. Han informerte om at årsmøtet starter 
med en uformell time med beverting. Før årsmøtet starter blir det noen presentasjoner og hilsninger 
fra vertsklubben samt BIK, Drammen kommune og DIR. 

 

1. Presentasjon av vertsklubben Drafn ved nestleder Bjarne Stabæk.  
2. Hilsninger / informasjon fra Buskerud Idrettskrets v/ Jorunn Horgen.      
3. a. Hilsen fra byens politikere ved Kristin Haftorn Johansen, leder av Idrettskomiteen. 

B. Orientering om aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune v/idrettssjef Arve H. 
Røren, VNI. 

4. Diverse informasjon fra Idrettsrådet, bl.a. om Campus Marienlyst, utviklingen på 
Berskaug, kommunikasjon og nyheter om fordeling av kommunal støtte. 

 
Alle presentasjoner kan lastes ned her. 

 

Sak 2: Godkjenninger 
a) Godkjenning av de frammøtte delegatene. Det var 41 delegater fra klubbene pluss 

styret med sine 8 medlemmer. Totalt 49 stemmeberettigede til stede. 
b) Godkjenning av innkalling og saklista for møtet. Ble enstemmig vedtatt. 

Sak 3: Valg av dirigent/sekretær/underskrivere 
a) Boye Skistad ble valgt som dirigent.  
b) Som møtesekretærer ble valgt, Silje N. Nørvåg og Gry Mile Jakobsen. 
c) To delegater ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet: Arild Jørgensen fra 

Drammens Atletklubb og Tone Sverreson Ørmen fra Konnerud IL. 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 

Sak 5: Behandle idrettsrådets årsberetning for 2014 
Dirigenten gikk igjennom de ulike områdene DIR har beskrevet og arbeidet for.  På punkt 4, 
status anleggssituasjonen, ba daglig leder om at en feil korrigeres - i forhold til nye anlegg på 
Berskaug, første avsnitt skal alternativ 1a rettes til alternativ 1b. 

Resten av punktene ble gjennomgått og ingen hadde kommentarer og årsberetningen ble 
deretter enstemmig vedtatt. 

Sak 6: Behandle utsendt regnskap for året 2014 i revidert stand 
Daglig leder påpekte at det var viktig å lese notene til regnskapet og balansen slik at det ble 
forståelig å se hva som har blitt gjort. Han kommenterte regnskapet og la vekt på at det har 
skjedd en økning av antall årsverk med ansatte fra 1,3 til 2,3 årsverk.  Ved gjennomgang av 
resultatregnskapet ble det poengtert at det er et reelt underskudd. I balansen er det en 
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kortsiktig gjeld til NIF og BIK og Oddvar understreket at egen kapital og langsiktig gjeld er 
uberørt. Resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent. 

Revisors beretning ble lest opp og det kom ingen kommentarer til den.  Kontrollkomiteens 
beretning ble også lest høyt uten at det kom noen kommentarer.  Et spørsmål kom opp i 
forbindelse med underskriften til Arild Knutsen som ikke var der som leder av 
kontrollkomiteen.  P.g.a. dårlig helse ble han fritatt fra å underskrive denne beretningen.   

Sak 7: Behandle idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2015/16 
Dirigenten gikk igjennom alle hovedpunktene.  Jan Rockstad kommenterte at her har 
administrasjonen jobbet godt og grundig slik at det blir lett for styret og følge den opp. Han 
berømmet dem for det. Enstemmig vedtatt. 

Sak 8: Behandle innkomne forslag 
Her ble de to forslagene fra Akershus idrettskrets lest opp av dirigenten og Oddvar Moen 
kom med noen tilleggskommentarer for å utdype hva disse to forslagene handlet om.  
Forlagene ble enstemmig vedtatt. 

Sak 9: Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2015 
Forslaget til kriterier for årets tildeling ble lest opp og det ble kommentert at i punkt 3 må 
det tas bort «-få med flere jenter i idrettslagenes aktiviteter».  Daglig leder kommenterte at 
det ikke praktiseres slik, men han syns det var et godt forslag at det tas bort. 

Strømsgodset IF kommenterte at det sjelden ble utbetalt 10% til utøvere med spesielle 
behov slik et av kriteriene sier. Dette skyldes at søknadsmengden her er for liten.  Det ble 
kommentert at man kan ikke løpe etter folk med penger hvis de ikke har søkt.  DIR har prøvd 
å oppfordre klubbene til å søke, men hittil er det kun kommet inn et par søknader pr år og 
de som søkte fikk støtte.   

Forslaget ble enstemmig vedtatt med den ene endringen. 

Sak 10: Vedta Idrettsrådets budsjett for 2015 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 11: Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
Leder av valgkomiteen Henning Bråten redegjorde for komiteens arbeid.  Inger Hobbelstad 
fra bedriftsidrettskretsen hadde falt ut av lista.  Alle de som står med blått er på valg og alle 
ble enstemmig valgt.  Varamedlem Inger Hobbelstad fortsetter som BBIK’s representant i 
Kontrollkomiteen.  

Oppnevning av valgkomiteen: Årsmøte skal foreslå medlemmene selv, det kan ikke styret i 
DIR gjøre, derfor var ikke noen spurt på forhånd.  Alle ble gjenvalgt utenom leder Henning 
Bråten som ikke ønsket gjenvalg.  Dermed fikk valgkomiteen mandat fra årsmøte til å 
konstituere seg selv og styret til å finne et 4. medlem, siden det ble vanskelig å finne noen 
der og da på årsmøtet.  



Sak 1.2: Tilsette revisor 'or årsrnøt:eperioden 2015-2.016

Bjørn Bakild ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

Jan Rockstad takket alle for tilliten og for et raskt og godt gjennomført årsmøte.

Blomsterutdeling ble foretatt til de som går ut av styret og til daglig leder Oddvar Moen som

trekker seg litt tilbake og overlater mye av ansvaret til Geir Skinnes.

Oddvar takket for seg ved å holde et historisk foredrag om utviklingen innen Drammens

idrettsråd aktiviteter fra starten og fram til nå.

Drammen den 16. juni 2015

Gry Mile Jakobsen og Silje N. Nørvåg

Referenter

Protokollen er lest og godkjent av to underskrivere:

Arild Jørge ' en Tone Sverreson Ørmen
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