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Kl. 18.00 Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder.
Styreleder Jan Rockstad ønsket alle frammøtte velkommen. Han informerte om at årsmøtet
starter med en uformell time. Før selve årsmøtet blir det noen presentasjoner og hilsninger fra
vertsklubben Strømsgodet IF, Buskerud Idrettskrets, Drammen kommune og Drammen IR.

1. Presentasjon av vertsklubben SIF Bredde v/leder Trygve Kolberg
Kolberg som er leder av SIF på andre året, men har sittet i styret i 11 år,
informerte om at klubben fyller 110 år i 2017. I den forbindelse ble det utnevnt
flere nye æresmedlemmer i klubbens årsmøte, bl.a. Finn Andersen som gikk av i
fjor etter å ha sittet lenger som SIF-leder enn noen andre.
Klubben har 5 aktivitetsgrupper (bandy, fotball, håndball, HC- og IPU-grupper).
SIF Bredde har 890 medlemmer og er en av 3 selvstendige SIF-organer. De to
andre er SIF Toppfotball som har ansvaret for senior- og junior-fotballen samt
foretaket SIF TF som har sin administrasjon på SIF-huset. SIF Bredde har 2
deltidsansatte her på huset. Hele klubben er nå kvalitetsklubb nivå 1 i hht NFF
sitt konsept. De er med å arrangere Drammenscupen samt har sin egen DNB-
/Godset-cup der det er 3-4.000 mennesker innom pr. dag.
Klubben har lite å gå på når det gjelder anlegg, Gulskogen er et pressområde
med mye aktivitet, og klubben må utenbys for å få nok treningstid. SIF følger de
store utbyggingsplanene i bydelen med stor interesse. Planene om egen fotball-
hall er pr nå lagt på is, mens bandyen ønske seg is på vinteren. Også håndball
har behov for mer hallkapasitet. Kolberg avsluttet med å gi SIF's jubileumsbok
fra 100-års-jubileet til DIR ved leder.

2. Hilsninger / informasjon fra Buskerud Idrettskrets v/styremedlem Pål Thomassen
og konst. daglig leder Øyvind Thorsen.

a. Thomassen hilste fra Idrettskretsens styre og leder Bogerud som skulle vært her,
men måtte prioritere møte med Særforbundenes fellesorgan samt idrettens årlige
ledermøte. Der har han som talsmann for alle landets IK'er en sentral rolle for å
få avsluttet debatten om åpenhet som har lammet idretten på toppnivå det siste
året. Thomassen understreket at BIK og DIR har et tett og godt samarbeid.

b. Også Thorsen trakk fram det gode samarbeidet mellom BIK og DIR. Han
understreket DIR og andre IR's viktige rolle i idretten ved å sitere fra IR-lovens
paragraf om hva som er IR'enes oppgaver. Han trakk fram at dersom idrettens
samfunnsbidrag skal bli best mulig så må Stortinget vedta en times fysisk
aktivitet hver dag for alle skoleelever slik bystyret i Drammen allerede har gjort.
Det er også viktig at kommunene som skoleeiere aksepterer idrettens
kompetanse og potensial som tilrettelegger for fysisk aktivitet i skolene. I
Drammen fungerer dette veldig bra der hvor det er innledet konkrete samarbeid
mellom skolene og det lokale idrettslaget. Lengst har DBK, Konnerud IL (en
fulltidsansatt finansiert av 4 skoler) og Åssiden IF (Aktiv på Åssida) kommet.

c. Tilslutt kom han inn på det nye satsingsområdet Aktive Lokalsamfunn som både
BIK, DIR og Drammen kommune jobber for. Han minnet om at IR skal styrke
idrettens rolle i lokalsamfunnet og mente at vi har kommet langt i Drammen på
samarbeidet idrett-skole i mange bydeler. Dette samarbeidet gir viktige synergi-
effekter og bidrar også til livslang fysisk aktivitet som er et annet av BIK's
satsingsområder — etter en kanadisk modell.

3. Orientering om aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune
a. For første gang på mange år var det ingen representant for Bystyrekomiteen for
Kultur, Idrett og Byliv til stede på DIRs årsmøte.
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b. Info om aktuelle idrettssaker, v/idrettssjef Arve H. Røren, VNI.
Røren tok for seg den nylig vedtatte Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv 2016-2019. Han orienterte om at en der har definert strategier og
visjoner for de tre områdene, noe som vil være førende også for kommunens
idrettspolitikk disse årene. Deres ressurser til idrett økes i disse dager da
nyansatte Roar Søhus starter opp. Han er godt kjent med Drammensidretten,
bl.a. etter å ha jobba med DIR-rapporten Drammensidretten mot år 2000 samt
flere års ansettelse i BIK. Han vil få ansvar for tildelinger av treningstid i
kommunale haller samt offentlig-frivillig samarbeid både i fht drift av anlegg og
utvikling av nye anlegg. Røren trakk også frem arrangementet Idrett for alle på
Bragernes Torg lørdag 17. juni der klubbene er invitert til å vise fram sine
idretter. Det vil også bli gjennomført et verdensrekord-forsøk — antall barn som
samtidig står på hodet som overvåkes av Guiness Rekordbok
Roren gikk gjennom en del aktuelle anleggssaker;
- Utbyggingen på Marienlyst / flytting av friidrettsbanen. Her pågår en
reguleringsplanprosess som vil ende opp med en offentlig debatt i høst.
- Kjempeanlegget Ørenhallen er nå fullført og den overleveres skolen 22. mai.
Samtidig rykker en ny entreprenør inn for å gjennomføre den vedtatte
opprustningen av kunstgressbanen med ny kunstis. Dette er planlagt ferdig i
november 2017.
- Kunstgresset på Assidenbanen byttes i sommer, klart til høstsesongen.
- Til slutt leste Røren opp de 8 anleggene DIR har prioritert fram til 2019 fra
Temaplanen og kvitterte ut at 6 av disse er under arbeid eller i konkret
planlegging og alle vil bli ferdig innen jul 2019. De to siste, nye kunstgressbaner
og hall(flat)er for kampsporter, må følges godt opp i samarbeid mellom VNI og
DIR samt berørte klubber framover.

4. Diverse informasjon fra Idrettsrådet, v/daglig leder Geir Skinnes.
a. Geir Skinnes informerte om nye søknadskjema og kriterier for kommunal støtte

som ble kunngjort i april med søknadsfrist 21. mai. Tilskuddene vil bli utbetalt
til de klubbene som søker, i løpet av juni. Han minnet også om at klubbene må
søke om halltid der søknadsfristen var 1. mai. Når det gjelder tildelingen av
LAM (Lokale Aktivitets Midler) fra Staten så vil dette bli kunngjort med
søknadsfrist august/september og utbetaling fra NIF i oktober etter at DIR har
foretatt fordelingen. Skinnes informerte også om andre støtteordninger som det
finnes info om på DIRs hjemmeside.

b. Skinnes orienterte om at det er utarbeidet sentrale kriterier og søknadsskjema for
inkluderingsarbeidet der DIR var en viktig aktør for NIF i utarbeidelsen. Sissi
Hafskjold som har ansvaret for inkluderingsarbeidet orienterte kort om
prøveprosjektet med delvis kontingentfritak i 2 av byens klubber samt om
samarbeid med NIF sentralt og med NAV lokalt for å få til bærekraftige
ordninger for dette. Noe som er ekstra nødvendig å få på plass i Drammen som
nå er den byen med størst barnefattigdom.

c. DL informerte om de treffpunktene DIR vil gjennomføre med klubbene i 2017.
Han presenterte også Benedikt Nødland som i oktober ble ansatt av DIR som
ansvarlig for fysisk aktivitet i AKS-prosjektet på Fjell skole. Kommunens AKS-
prosjekt betaler 75 % av kostnadene ved stillingen og DIR 25 % for at Benedikt
også skal samordne klubbenes arbeid mot skolene i området.

d. Til slutt minnet Skinnes forsamlingen på at det skjer en kommunesammenslåing
om bare 2 1/2 år. DIR har tatt initiativ for å samle de 3 berørte IR til dialog om
hva dette innebærer for idretten og for å få tydeliggjort hvilke ordninger som det
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er viktig for idretten å få videreført i den nye storkommunen. Han avsluttet så
med å vise en film laget av elever ved medielinja på Åssiden VGS om hva et IR
er for noe.

Presentasjonene kan lastes ned her: http://drammenir.no/protokoller/arrmoter/
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Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte åpnet kl. 19.20

Saksliste

1. Åpning ved styreleder.
2 a. Godkjenne de frammøtte delegatene.
2 b. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet.
3 a. Velge møtedirigenter — styrets forslag: Marit Skretteberg
3 b. Velge møtesekretærer — styrets forslag: Oddvar Moen og Steinar

Sorensen
3 c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.
4. Godkjenne forretningsorden.
5. Behandle idrettsrådets årsberetning for 2016.
6. Behandle utsendt regnskap for året 2016 i revidert stand.
7. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2017/2018.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2017.
10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2017.
11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover.
12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2017-2018.

1. Åpning.
Jan Rockstad åpnet den formelle delen av DIRs årsmøte kl. 19.20 og ledet behandlingen av
sakene 2 og 3. Deretter overlot han klubba og ledelsen til valgt dirigent.

2 a. Godkjenne de frammøtte delegatene.
I henhold til opptellingen var det 23 godkjente delegater fra 18 klubber (inkl. 2 fra BBIK),
samt 8 fra styret, dvs. 31 delegater i alt.
I tillegg var det 5 observatører og 4 inviterte gjester. Antall stemmeberettigede var dermed 31
mens totalt tilstedeværende var 40 personer.

Følgende klubber var representert:
Aron Skiklubb, BBIK, DBK, Drammen Basketballklubb, Skoger IL, Åssiden IF, Drammen
Slalåmklubb, Drammens Skøitekiub, Drammen Roklubb, Drammen Bandy, Drammen
Sportsfiskere/casting, Drammen Svømmeklubb, Drammen-Strong, IF Sturla, Drammens
Turnforening, Konnerud IL, Skoger og Fjell Karateklubb, Strømsgodset IF.

2 b. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet.
Innkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent.

3 a. Velge møtedirigent — styrets forslag: Marit Skretteberg
Vedtak: Marit Skretteberg ble enstemmig valgt.
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3 b. Velge motesekretærer — styrets forslag: Oddvar Moen og Steinar
Sørensen
Vedtak: Oddvar Moen og Steinar Sørensen ble enstemmig valgt.

3 c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.
Vedtak: Vibeke Hald Langen, ML og Trygve Kolberg, SIF ble enstemmig valgt.

4. Godkjenne forretningsorden.
Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

5. Behandle idrettsrådets årsberetning for 2016.
Dirigenten gikk gjennom beretningen punkt for punkt. Følgende kommentarer kom opp;
Sak 1, avsnitt om Medlemsoversikt:
Dirigenten informerte om at riktig tall på klubber under DIR nå er 84 da nedlagte Drammen
Ryttersportsklubb er opptatt på ny.
Sak 5, 3. avsnitt om nye LAM:
DL ba om at årstallet 2015 rettes opp til 2016.
Sak 5, 4. avsnitt om Utviklingsstipend:
Forsamling ga sin applaus til de to vinnerne Eirik Sæterøy, Aron Skiklubb og Solveig H. Vråle,
IF Sturla. DL opplyste at det hadde kommet inn hele 23 søknader i år.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent med disse justeringene.

6. Behandle utsendt regnskap for året 2016 i revidert stand.
Dirigenten gikk gjennom regnskapet side for side med Resultatregnskap, Balanse og Noter. En
rettelse til linja under tabellen i note 4 der det for hhv 2016 og 2015 skal stå 2,5 og 2,7 årsverk
(ikke 3,2 og 2,2). Ingen andre spørsmål eller kommentarer til regnskapet.
Daglig leder og dirigent gikk igjennom beretningene fra revisor og kontrollkomiteen.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.

7. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2017.
Styreleder Jan Rockstad sa at handlingsplanen for 2017-2018 er satt opp etter samme mal som
ble vedtatt i forfjor. Den gjennomgås jevnlig på styremøtene og fargebruk viser hva som er
gjennomført og hva som det vil bli jobbet videre med i ny HP. Han berømmet DL for god
struktur og hyppige purringer på styret om å følge opp vedtatte handlingsplaner.

Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt

8. Behandle innkomne forslag.

Forslag 1— fra styret: Reguleringsplan Marienlyst Nord, høringer og prosesser. 
Styreleder Rockstad informerte om at reguleringsplanen er mer enn et år forsinket og at DIR-
styret derfor synes det er greit at dette årsmøtet gis anledning til å gjenta det samme vedtaket
som ble gjort i fjor. Det innebærer at når planen foreligger så vil DIR gjennomføre møter med
alle idretter og IL som kan bli berørt av planene og fange opp viktige innspill til den felles-
uttalelsen DIR skal avgi på vegne av klubbene. Den eneste som ba om ordet var Kolberg fra
SIF som sa at han ikke så noen grunn til at dette årsmøtet skulle gjøre noe annet enn fjorårets.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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9. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2016.

DL ga en kort informasjon om kriterier og prosess. Dersom de kriterier og kommentarer DIR
mottar fra Kulturdepartementet og NIF avviker fra de siste årene, så vil DIR invitere klubbene
til et fordelingsmøte til høsten.

Vedtak: Foreslått fordelingsmodell ble vedtatt med ovennevnte forbehold.

10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2016.
Daglig leder redegjorde for postene i budsjettet og forklarte disponeringene av tidligere års
overskudd. Han anbefalte at overskuddet fra 2014 nå bør brukes i 2017. Årsmøtet støttet at
overskuddet fra 2014 legges inn som ekstra inntekt i 2017 slik at det dermed budsjetteres med
et overskudd på 221.669 og ikke et underskudd i 2017.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover.
Valgkomiteens leder Jon Reidar Lau Winge redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det
ble gitt korte informasjoner om de 3 nye som foreslås valgt inn i DIR-styret — Jarle Hovland,
Helle Stine Høvås og Finn Erland Andersen. Hovland informerte om at han hadde sagt ja til å
gå inn som styremedlem, men ikke som nestleder for et år slik valgkomiteen hadde foreslått.
Årsmøtet tok 5 minutters pause før valgkomiteen kom tilbake og foreslo at styremedlem Geirr
Kihle velges som nestleder og Hovland som styremedlem for 2 år. Begge aksepterte dette.
Deretter gjennomførte dirigenten valgene i hht. DIRs lover.

Valgene:
Alle valgene ble foretatt enstemmig og uten motkandidater.

Følende personer (i rød skrift l ble valet:
Verv Navn Lagtilhørighet Velges for
Leder: 'er Burud Drammen Basketballklubb 2 år
Nestleder: Geirr Kihle Konnerud IL 1 år
Styremedlemmer: Cato Brekke Åssiden IF 1 år

tirle Hovland Drammens Turnforening 2 år
[[ inn E. Andersen SIF 2 år
Kyrre Froyd Skoger IL 1 år
Telle Stine Hovås Konnerud IL 2 år
Julie Nålby DBK 1 år

Stine Brandt
Buskerud
Bedriftsidrettskrets

Velges av
BBIK

Varamedlemmer: Ina B. Brauer Hagel Glassverket IF 1 år
i uuar Sorensen Drammen Slalåmklubb 2 år

Kontrollutvalg:

Leder: 'gild Osteby DHK 2 år
Inger Hobbelstad Bedrift 1 år

oguun Vogel Drammen Turnforening 2 år
Valgkomiteen

Ingen ble valgt
Styret fikk fullmakt til å
utpeke ny valgkomite.
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Alle valg på styreleder, nestleder, styremedlemmer og Kontrollkomite ble gjort ved
akklamasjon.

Styret hadde ikke fremmet noe forslag til ny valgkomite, men Geirr Kihle foreslo at styret
fikk fullmakt til å finne 4 personer. Årsmøtet ga styret fullmakt til å finne en ny
valgkomite og legge denne fram for klubbene på høstens Treffpunkt Drammensidretten.

12. Tilsette revisor for årsmoteperioden 2016-2017.

Vedtak: Bjørn Baklid i firmaet EY gjenvelges som Drammen Idrettsråds revisor.

Etter at valgene var foretatt ga dirigenten ordet tilbake til avtroppende styreleder Jan Rockstad
som takket dirigenten og overrakte blomster for godt utført jobb. Han takket også med blomster
SIF for at årsmøtet fikk være i deres lokaler og for god servering. Han avsluttet med blomster
og gode ord til Ravi Sunder, Drammen-Strong for 10 års aktiv innsats i DIR-styret. Deretter
overrakte han klubba til sin etterfølger Per Burud. Han takket Jan for den enorme innsatsen han
har gjort for Drammensidretten gjennom 6 år som styreleder i DIR. Med 70-80 møter pr år
hadde dette ikke vært mulig for noe annet enn en pensjonist med stor pasjon for idretten. Han
trakk også fram Jons andre store interesse — historie — og overrakte ham en stor blomsterbukett
og et praktverk på 1.000 sider — Norske idrettshelter gjennom 1. 000 år. Forsamlingen fulgte
opp med langvarig stående applaus for Jan og hans innsats.
Til slutt ønsket den nye styrelederen det nye styret vel møtt og lykke til med arbeidet. Han
takket alle for frammøtet og hevet årsmøtet.

Drammen, 13. mai 2017

Oddvar Moen og Steinar Sørensen
Referenter

Protokollen er lest og godkjent av de valgte "underskrivere";

Vibeke Hald Langen Trygve Kolberg

Årsmøteprotokoll 2017 Side 8



Signatur:

E-post:

Signatur:

E-post:

trygve@stromsgodset.no

vibeke.hald.langen@oest.no

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhK4uVlnj7g5YjVDav-svKFWMMUnZpR6J
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhK4uVlnj7g5YjVDav-svKFWMMUnZpR6J


Årsmøteprotokoll_til_signering
Adobe Sign-dokumenthistorikk 15.09.2017

Opprettet: 11.09.2017

Av: Geir Skinnes (geir.skinnes@drammenir.no)

Status: Signert

Transaksjons-ID: CBJCHBCAABAAhK4uVlnj7g5YjVDav-svKFWMMUnZpR6J

"Årsmøteprotokoll_til_signering"-historikk
Dokument lastet opp av Geir Skinnes (geir.skinnes@drammenir.no) fra Acrobat
11.09.2017 - 13:37:48 GMT+2- IP-adresse: 88.87.63.188

Dokument sendt via e-post til Trygve A. Kollberg (trygve@stromsgodset.no) for signering
11.09.2017 - 13:37:51 GMT+2

Dokument sett av Trygve A. Kollberg (trygve@stromsgodset.no)
11.09.2017 - 13:38:06 GMT+2- IP-adresse: 84.215.226.234

Dokument e-signert av Trygve A. Kollberg (trygve@stromsgodset.no)
Signaturdato: 14.09.2017 - 20:33:54 GMT+2 - Tidskilde: server- IP-adresse: 84.214.146.3

Dokument sendt via e-post til Vibeke Hald Langen (vibeke.hald.langen@oest.no) for signering
14.09.2017 - 20:33:56 GMT+2

Dokument sett av Vibeke Hald Langen (vibeke.hald.langen@oest.no)
14.09.2017 - 21:03:23 GMT+2- IP-adresse: 92.221.230.49

Dokument e-signert av Vibeke Hald Langen (vibeke.hald.langen@oest.no)
Signaturdato: 15.09.2017 - 07:41:06 GMT+2 - Tidskilde: server- IP-adresse: 153.110.241.234

Signert dokument sendt via e-post til Geir Skinnes (geir.skinnes@drammenir.no), Trygve A. Kollberg
(trygve@stromsgodset.no) og Vibeke Hald Langen (vibeke.hald.langen@oest.no)
15.09.2017 - 07:41:06 GMT+2


		2017-09-14T22:41:09-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




