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Kjøreplan 
 
Kl. 18.00 Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder. 
 

1. Presentasjon av vertsklubben, Åssiden IF  
2. Hilsninger / informasjon fra Buskerud Idrettskrets  
3. Hilsen fra bystyrekomiteen for Kultur, idrett og byliv 
4. Orientering om aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune 
5. Idrettsrådet informerer om: 

a. Interaktivt kart, oversikt over idretten i Drammen 
b. Godt Sagt Kommunikasjon, sluttrapport 
c. Diverse informasjon 

 
 
Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte åpner kl. 19.30 

 

 
 
 
 

Skaper fordeler for idretten 
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Saksliste 
 
1 Åpning. 
2 Godkjenninger 

a) Godkjenne de frammøtte delegatene. 
b) Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet. 
 

3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 
a) Velge møtedirigenter – styrets forslag: Boye Skistad 
b) Velge møtesekretærer – styrets forslag: Silje n. Nilsen og Oddvar H. Moen. 
c) Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.  
 

4 Godkjenne forretningsorden. 
1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent. 
2. Forslagstillere har taletid på: 

a. 3 minutter første gang  
b. 2 minutter andre gang  
c. 1 minutt tredje gang.  
d. For alle andre er taletiden 2 minutter.  
i. Ingen klubb gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

3. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg.  
a. Ingen replikk kan vare i mer enn 1 minutt.  
b. Det gis kun adgang til en replikk pr. delegat pr innlegg. 

4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med forslagstillers navn 
og klubb. 

5. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 
6. Dersom vedtak ikke er enstemmige, føres protokollen med antallet stemmer for og imot. 
7. Observatører og gjester kan få ordet etter godkjenning fra forsamlingen.  
8. Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 

5 Behandle idrettsrådets årsberetning for 2015. 
6 Behandle utsendt regnskap for året 2015 i revidert stand. 
7 Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2016/17.  
8 Behandle innkomne forslag. 
9 Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2016. 
10 Vedta Idrettsrådets budsjett for 2016. 
11 Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
12 Tilsette revisor for årsmøteperioden 2016-2017. 
13 Velge delegater til BIKs ting 28/5 
 
 
 
 

Skaper fordeler for idretten 
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Sak 5. ÅRSBERETNING 2015 
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E-post: post@drammenir.no 

Tlf: +47 32 20 82 10 
Facebook: https://www.facebook.com/drammenir/   
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1. Organisasjon 
Virksomhetens art 
Drammen IR er koordineringsorganet for idrettslagene i Drammen, i alt 88 IL med 21.388 medlemmer(2014). I 
tillegg er bedriftsidretten i byen med 80 lag og vel 11.000 medlemmer tilsluttet DIR.  
 

Fortsatt drift  
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne 
forutsetningen. 

 

Styrets sammensetning 2015-2016 
 
Styret   
Leder Jan Rockstad Drammen Bandy 
Nestleder Kyrre Frøyd  Skoger IL 
Styremedlem Per Burud Drammen Basketball Klubb  
Styremedlem Ravi Sunder Drammen-Strong 
Styremedlem Ikke besatt Bedriftsidrettskretsen 
Styremedlem Monica Møller Drammens Ballklubb 
Styremedlem Geirr Kihle Konnerud IL 
Styremedlem Silje Nilsen Nørvåg Strømsgodset IF 
1. varamedlem Steinar Sørensen Drammen Slalåmklubb 
2. varamedlem Arve Leirvik Drammens Turnforening 
Kontrollkomité:   
Leder Arild Østeby DHK 
Medlem Aud Sandengen Drammen Roklubb 
Varamedlem Inger Hobbelstad Bedriftsidrettskretsen 
REVISOR: Bjørn Baklid Ernst & Young Drammen 
VALGKOMITE    
 Jan Reidar Lau Winge Drammens Turnforening 
 Tor Lau Sturla IF 
 Tone Sverreson Ørmen Konnerud IL 
 Anne Gulbrandsen Skoger IL 
 
 

Kort oppsummering av året 
2015 ble et meget aktivt og godt år for Drammen IR og for Drammensidretten. Selv om Marienlyst saken har 
tatt desidert mest tid, både mht. møter og redegjørelser, har vi også rukket over en mengde med andre saker. 
Inkludering i IL, har DIR og inkluderingskonsulenten fått videreutviklet også dette året, og mer om dette 
under den vignetten, men her skal de impliserte ha berettiget ros for arbeidsinnsatsen og hva de har fått 
gjennomført.  
Riktig og fornuftig å sette av ressurser til dette og styrkingen av vår informasjon og samarbeid med kretser, 
forbund og idrettslag. Vi har mange som følger oss på de forskjellige mediekanalene, og media er snare med å 
kontakte oss dersom det dukker om noe de kan gjøre en sak av.  
Vi har fortsatt det gode samarbeid med administrasjonen og politikerne, med faste møter og utveksling av 
informasjon. 
Samarbeidsavtale etter innspill fra vårt Årsmøte for det videre arbeidet med nye anlegg på Marienlyst og 
Berskaug ble landet i 2014, og nå ser vi for oss å jobbe med Reguleringsplanen for samme område når den 
foreligger ut på sommeren. 
DIR får stadig bedre og bredere gjennomslag for sitt arbeid med å skaffe Drammen nye og fornyede 
idrettsanlegg, og i år vil flere bli ferdigstilt, og nye igangsatt. Planleggingen av Drammens nye boligområder er 
vi også involvert i, og lar idrettens stemme bli hørt når det gjelder fremtidig utbygging av Travbanen, 
Gulskogen og Campus Marienlyst. 
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Medlemsoversikt 
Aron Skiklubb 
Aron Skytterklubb Drammen 
Austad Fotballklubb 
Brage Bowlingklubb 
Buskerud Jæger & Fiskerforen 
Drafn SK. Og Bk. 
Drammen Amerikansk 
Fotballklubb 
Drammen Badmintonklubb 
Drammen Bandy 
Drammen Baseballklubb 
Drammen Basketballklubb 
Drammen Bokseklubb 
Drammen Bordtennisklubb 
Drammen Bueskyttere 
Drammen Bul 
Drammen Cricketklubb 
Drammen Cykleklubb 
Drammen Fotballklubb 
Drammen Golfklubb 
Drammen Håndballklubb 
Drammen Indremisjons IF 
Drammen Innebandyforening 
Drammen Ishockeyklubb 
Drammen Judo Club 
Drammen Kickboxingklubb 
Drammen Klatreklubb 
Drammen Modellflyklubb 
Drammen og Omegn 
Paragliderklubb 
Drammen Roklubb 
Drammen Ryttersportsklubb 

Drammen Shotokan 
Karateklubb 
Drammen Slalåmklubb 
Drammen Sportsbåt Team 
Drammen Sportsdanseklubb 
Drammen Sportsdykkere 
Drammen Sportsskyttere 
Drammen Strong 
Drammen Styrkeidrettslag 
Drammen Svømmeklubb 
Drammen Taekwondo klubb 
Drammen Tamil Sportsklubb 
Drammen Tennisklubb 
Drammen Tigers 
Bowlingklubb 
Drammen Trekkhundklubb 
Drammen Triathlon Club 
Drammen Volleyballklubb 
Drammens Atletklubb 
Drammens Ballklubb 
Drammens Seilforening 
Drammens Skøiteklub 
Drammens Sportsfiskeres, 
Casting 
Drammens Turnforening 
Drammenstudentenes 
Idrettslag 
Elvebyen Sportsdanseklubb 
Elvebyen Taekwondoklubb 
Fjell Sportsklubb 
Friskis & Svettis Drammen 
Gjerpenkollen Hoppklubb 

Glassverket IF 
Gulskogen Bordtennisklubb 
Haukås Fotballklubb 
Hellas, IF 
Hrimnir Islandshestforening 
Hwa Rang Team Drammen 
Konnerud IL 
Marienlyst Cricketklubb 
Marienlyst Karateklubb 
Nedre Buskerud Fjordhestlag 
Nippon Karateklubb 
NMK Drammen 
Nybyen Ballklubb 
Onshuus IL 
SI Freestyle Discojazzklubb 
Sirens Cheerdance klubb 
Ski og ballklubben Skiold 
Skoger Hestesportklubb 
Skoger IL 
Skoger og Fjell Karateklubb 
Skoger Turn 
Spiralen Dykkerklubb 
Strømsgodset IF 
Strømsgodset Toppfotball 
Strømsø Cricket Club 
Sturla, IF 
Ypsilon Cheerdancers 
Idrettslag 
Ypsilon Kickboxing Klubb 
Åskollen Sykkelklubb 
Åssiden IF 

 
Status pr. 16.3.2015 = 88 lag, dvs det samme som i 2014. 
Idrettslagene representerer til sammen _______ medlemskap, en økning på _____ fra 2014. 
 
Kjønnsmessig fordeler medlemsmassen seg slik: 

Kvinner Menn  
Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

             
(Medlemsregistreringen er flyttet til 31 mars, derfor er det ikke mulig å hente ut oppdaterte tall.) 
 

Nye lag innunder Drammen Idrettsråd 
Ingen nye lag i 2015 

Lag som er lagt ned eller strøket av NIF ved BIK 
Ingen lag er nedlagt i 2015 

Endret IR tilknytning 
Ingen lag har endret tilknytning 
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Idrettens verdiskapning 
Nasjonale dugnadstall fra 2015:  
 
 Årsverk Verdi 
Nasjonalt 29.900 NOK 13,5 milliarder 
Drammen 432 NOK ca. 195 millioner kroner  
 
Idrett er verdifullt – idrett gir Drammen mye! 
 

2. Interne utvalg 
 

 
 

3. Møtevirksomhet og representasjon 
Det er avholdt ni styremøter i perioden der det er behandlet 73 saker. Innunder styret har DIR et 
Arbeidsutvalg (AU) på to styremedlemmer + daglig leder. AU forbereder noen styresaker, samt behandler 
enklere saker.  
De interne utvalgene har i løpet av året gjennomført sine oppgaver, der spesielt Tildelingsutvalget og 
Anleggsutvalget har hatt store og krevende utfordringer. Anleggsutvalg og DIR-ledelsen har vært aktivt med i 
de store prosessene rundt Marienlyst og Berskaug. Det redegjøres for dette arbeidet senere i beretningen.  
Prioritering av spillemidler er også en stor, årviss oppgave for Anleggsutvalget.  
DIR har vært aktive deltakere på studieturer, erfaringsutvekslinger, lokale og landsdekkende anleggsmøter 
og konferanser. DIR har også vært invitert til og representert ved flere mesterskap og større arrangementer i 
Drammen. 
 

Anleggsutvalg

Per Burud, leder

Geirr Kihle

Steinar Sørenssen

Ravi Sunder

Arve Inge Leirvik

Fra adm: 
Oddvar Moen

Tildelingsutvalg

Kyrre Frøyd, leder

Silje N. Nilsen

Geirr Kihle

Arve Inge Leirvik

Monica Møller

Fra adm: 
Geir Skinnes

Stipendkomite

Ravi Sunder

Fra adm:
Geir Skinnes

Oddvar Moen
Janne C. Hafskjold

Treningstidskomite

Ravi Sunder, leder

Fra adm: 
Janne C. Hafskjold

Geir Skinnes

Rådgivende gruppe 
Inkludering

Silje N. Nørvåg

Steinar Sørensen

Fra adm: 
Janne C. Hafskjold, 

Geir Skinnes
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4. Status anleggssituasjonen 
Marienlyst Nord 
Bystyret fattet et vedtak i april 2014 om å utvikle Marienlystområdet, ved å bygge en ny 
multifunksjonshall (MFH) på Marienlyst basert på at eksisterende Drammenshall beholdes og 
videreutvikles med ny tvillinghall mot vest. Prosjektgruppa endte opp med å vise to alternative 
modeller for ny tvillinghall. En med plass for 8.000 tilskuere og en med plass for 6.250 tilskuere. 
Bystyret behandlet prosjektgruppas rapport i møte 16.06.2015 og vedtok å ta dette med i det 
videre arbeidet med utviklingen av området. 
Idrettsrådet ble sent i 2015 informert om at parkeringsplassen mellom Drammenshallen og Gamle 
gress inngår i utviklingen av Marienlyst Nord. På bakgrunn av det har det nå blitt lansert 
muligheter for et bygg som kan inneholde en ishall, arealer for evt. Regionalt kompetansesenter 
for idrett (Olympiatoppen) og den videregående skolens toppidrettslinje, i tillegg til leiligheter. 
Dette vil kunne frigjøre arealer i tribunene på stadion, noe som Strømsgodset Toppfotball ønsker 
for å utvide sitt leieareal. 

Marienlyst Syd / Campus Marienlyst 
Campus Marienlyst-prosjektet har som mål å synliggjøre de muligheter (mulighetsstudie) som 
ligger i utvikling av tilgjengelige arealer innenfor Marienlystområdet, samt foreslå mulige 
samarbeidskonstellasjoner for bærekraftig gjennomføring av foreslått utvikling med utgangspunkt 
i kjerneoppgaven: «et kraftsenter for idretten». Prosjektgruppa har hatt flere møter. Høsten 2015 
ble alle interessegrupperinger innkalt til et arbeidsseminar. Resultatet av dette arbeidet ble lagt 
fram i en konseptvalganalyse 11.12.2015. Målet med denne er å komme fram til et alternativ som 
representerer en best mulig løsning i forhold til alle premissene. Analysen ble sendt på høring 
med svarfrist 8. februar 2016. 

Berskaug 
I ovennevnte bystyremøte 16/6 2015 ble det også lagt fram konkrete planer for utbygging av nye 
friidrettsanlegg og annen anleggsutvikling på Berskaug. Her ble det forslått å bygge ny og 
moderne friidrettsbane på nåværende grusbane og en friidrettshall inn i en ombygd to etasjers 
Berskaughall. Denne utbyggingen blir bare gjennomført dersom reguleringsplanen for Marienlyst 
Nord blir vedtatt da denne vil innebære flytting av dagens friidrettsbane. Bystyret vedtok at man 
fram til endelig behandling av reguleringsplanen for Marienlyst skal utrede seks konkrete punkter 
slik at man kan starte bygging av nye friidrettsanlegg straks reguleringsplanen blir vedtatt. Denne 
utredningen blir gjennomført i 2016.  
Utbyggerne av Drammen Travbane ønsker at man ser på en integrert løsning for dette 
byutviklingsprosjektet og anleggsutbygginga på kommunens område på Berskaug. DIR har vært 
invitert inn i dialoger om dette høsten 2015 og har informert de mest berørte idrettene om de 
framlagte alternativene. Hvorvidt det velges en delt eller integrert løsning på Berskaug og 
Travbanen og i så fall hvilket alternativ som velges avgjøres i 2016. Endelig løsning kan i tillegg til 
de to nevnte friidrettsanleggene også omfatte ny cricketbane samt to nye fotballbaner med 
kunstgress. På disse tre anleggene vil det også bli lagt til rette for dedikerte baner for nye idretter 
som baseball og amerikansk fotball. 
  

Andre prosjekter 
Det har dessverre vært relativt stille på anleggsfronten i Drammen de siste årene. Idrettsrådet 
vedtok derfor i fjor å jobbe videre med den tidligere vedtatte listen over idrettens prioriterte 
anlegg også for perioden 2015 – 2019.  Innenfor en ramme på 97 millioner kan Drammen i denne 
perioden få ni breddeidrettsanlegg.  
Disse anleggene kan deles inn i tre kategorier:  
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Samarbeidsanlegg mellom IL og kommunen (OFS) 

• Fotballhall på Åssiden + evt. flerbrukshall i tilknytning til den (ligger inne i 2019-budsjettet) 
• Ny håndballhall på Konnerud (her jobber nå Konnerud IL med et spennende byutviklingsprosjekt) 
• Nytt kunstgress + kunstis på Øren (er planlagt gjennomført i 2017 og avsatt penger i budsjettet) 

(Inter-) kommunale anlegg: 

• Treningshall for is-idretter (DIR samarbeider nå med Buskerud Idrettskrets, Marienlyst Utvikling 
m.fl. om en løsning i Marienlyst Nord-prosjektet) 

• Nytt kunstgress + kunstis på Konnerud (Interkommunalt) – (ble i stor grad bygget i 2015 og 
ferdigstilles i 2016) 

Nye kommunale flerbrukshaller ved skoler: 

• Brandenga skole 
• Øren skole – bygges i 2016. 
• Fjell skole – utredning pågår, midler avsatt i økonomiplanen 2017-2018. 

Denne oversikten er ikke i prioritert rekkefølge. Idrettsrådet følger opp anleggene i den rekkefølge 
det synes mulig å få de realisert. Idrettsrådet ønsker å være representert i alle byggekomiteer / 
utredningsprosesser for disse anleggene. 
 
Det har skjedd mange positive ting på anleggsfronten i 2015. 

• Drafn bygget sjøl og åpnet sitt nye kunstgressanlegg med to 7-erbaner i Drafnkollen.  
• Det ble lagt nytt kunstgress på den store kunstgress / kunstisbanen på Marienlyst. 
• Den gode kunstgressmatta som ble byttet ut på Gamle gress i 2013 ble installert på Brakerøya- 

banen slik at Drammen nå har 11 store kunstgressbaner + 6-8 syverbaner med kunstgress 
• Strømsgodset IF rehabiliterte sin egen kunstgressbane på Gulskogen. 
• Åssiden IF bygget og innviet nytt garderobebygg med en utvidelse av klubbhuset i 2. etg.  
• Nytt kunstgress og kunstis på Konnerud ble bygget av Drammen og Sande og vil stå ferdig i 2016.  
• Kommunen er i ferd med nødvendig ekspropriering for plassering av flerbrukshall ved Brandenga 

skole. 
• Arbeidet i prosjekteringsgruppa for ny hall på Fjell er godt i gang. 
• Planene for hall og bane på Øren er klare. Det har vært mye fram og tilbake i dette arbeidet. 

Idrettsrådet vil berømme Drammens Ballklubb for det arbeidet klubben har lagt ned i forarbeidet 
og prosjekteringen. I tillegg til standard hall vil det bli egen dansesal og motorikksal. Arbeidet med 
hallen skal etter planene starte 1. mars 2015. Idrettsrådet støtter Drammens Ballklubbs ønske om å 
utvide banen til 60 x 100 meter i forbindelse med omleggingen av banen. Det presiseres at banen 
skal være et breddeanlegg. 
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5. Gjennomførte aktiviteter 
Den årlige kommunale støtten 
Den kommunale støtte på kr 2 200 000,- ble utbetalt til klubbene i månedsskiftet juni/juli 2015. Det har i 
2015 blitt innført en endret fordelingsnøkkel og den forenklede søknadsprosedyren er videreutviklet. Dette 
arbeidet vil gi klarere retningslinjer, spesielt for støtte til lagseide anlegg.  

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en statlig aktivitetsstøtte til medlemsbaserte lokale idrettslag og foreninger. 
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er det løpende arbeidet i det enkelte 
idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. LAM er en tilskuddsordning fra 
Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet 
for barn og ungdom. 
 
Det ble i 2015 fordelt kr. 3 639 910,- til klubbene. Hodestøtten ble på 75,6 % av hele totalbeløpet, noe som 
ga kr. 195,00 pr barn < 13 år og kr. 390,00 pr ungdom mellom 13 og 19 år. I 2014 var totalbeløpet  
kr. 2 554 142,-.   
 
Tabell med en total oversikt kommunale og statlige tildelinger og refusjoner for 2015 vises på neste side. 
 

 

 

 

  

Dir - skaper fordeler for idretten Årsmøtet 2016 Side 11 av 49



1 
Komplett oversikt over kommunale og statlige tildelinger og refusjoner til byens IL i 2015 

Klubb Medlemstal <20 Kommunal støtte Ref hallleie Inkl i IL LAM Totalt utbetalt 2015
1 Aron Skiklubb 336 135 19 407 73 025 92 432kr                   
2 Aron Skytterklubb Drammen 451 4 12 882 12 882kr                   
3 Brage BK 44 1 3 114 3 114kr                     
4 Drammen Amerikansk Fotballklubb 61 21 6 897 45 410 52 307kr                   
5 Drammen Bandy 204 51 9 820 12 848 55 000 19 305 96 973kr                   
6 Drammen Basketballklubb 56 28 6 196 10 920 17 116kr                   
7 Drammen Bokseklubb 362 307 39 037 112 128 152 540 303 705kr                 
8 Drammen bordtennisklubb 63 27 6 081 9 258 7 020 22 359kr                   
9 Drammen Bueskyttere 93 32 10 725 10 725kr                   

10 Drammen Cricket Klubb 152 94 13 728 29 055 42 783kr                   
11 Drammen Cykleklubb 318 53 18 720 18 720kr                   
12 Drammen Flyklubb 281 19 7 410 7 410kr                     
13 Drammen FK 109 24 5 739 9 360 15 099kr                   
14 Drammen Golfklubb 988 40 14 775 30 210 44 985kr                   
15 Drammen Håndballklubb 84 20 81 000 7 800 88 800kr                   
16 Drammen Judoklubb 52 38 10 530 10 530kr                   
17 Drammen Kickboxing Klubb 52 38 7 337 33 345 40 682kr                   
18 Drammen Modellflyklubb 95 5 1 950 1 950kr                     
19 Drammen & Omgens paragliderklubb 45 5 1 950 1 950kr                     
20 Drammen Roklubb 156 28 15 818 23 580 39 398kr                   
21 Drammen Shotokan Karateklubb 20 9 4 027 25 200 8 000 2 535 39 762kr                   
22 Drammen Slalåmklubb 320 153 138 716 55 565 194 281kr                 
23 Drammen Sportsdanseklubb 116 91 13 385 83 214 22 666 32 110 151 375kr                 
24 Drammen Sportskyttere 27 0 3 000 3 000kr                     
25 Drammen Strong 338 193 26 026 8 000 86 510 120 536kr                 
26 Drammen Styrkeidrettslag 27 4 3 457 3 457kr                     
27 Drammen Svømmeklubb 633 582 86 221 96 915 183 136kr                 
28 Drammen Taekwondoeklubb 247 224 57 915 57 915kr                   
29 Drammen Tamil Sports Klubb 270 132 18 065 25 935 44 000kr                   
30 Drammen Tennisklubb 322 123 21 037 90 288 38 805 150 130kr                 
31 Drammen Tigers Bowlingklubb 38 11 3 705 3 705kr                     
32 Drammen Trekkhundklubb 100 5 3 571 1 560 5 131kr                     
33 Drammen Triathlon Club 90 3 1 170 1 170kr                     
34 Drammen Volleyballklubb 42 41 15 990 15 990kr                   
35 Drammens Atletklubb 109 36 10 109 11 505 21 614kr                   
36 Drammens Ballklubb 1078 535 110 332 144 690 255 022kr                 
37 Drammens Seilforening 283 49 46 380 46 380kr                   
38 Drammens Skøiteklub 122 56 9 391 12 480 21 871kr                   
39 Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe 437 37 7 223 10 335 17 558kr                   
40 Drammens Turnforening 1207 989 144 926 296 016 5 000 214 665 660 607kr                 
41 Elvebyen Sportsdanseklubb 101 66 10 532 69 210 79 742kr                   
42 Elvebyen Taekwondoklubb 51 33 6 766 43 163 51 666 34 555 136 150kr                 
43 Fjell Sportsklubb 458 120 158 666 31 200 189 866kr                 
44 Friskis&Svettis Drammen 109 3 3 342 3 342kr                     
45 Gjerpenkollen Hoppklubb 54 27 6 081 6 045 12 126kr                   
46 Glassverket Idrettsforening 910 584 199 289 344 800 189 800 733 889kr                 
47 Gulskogen Bordtennisklubb 15 12 3 510 3 510kr                     
48 Hrimnir Islandshestforening 192 47 16 770 16 770kr                   
49 Hwa Rang Team Drammen 90 50 8 706 17 160 25 866kr                   
50 Idrettsforeningen Hellas 227 94 14 728 10 228 30 155 55 111kr                   
51 IF Sturla 615 268 53 086 100 880 153 966kr                 
52 IL Drammen BUL 110 94 13 728 15 000 21 645 50 373kr                   
53 Konnerud IL 2637 1439 369 798 359 908 429 845 1 159 551kr              
54 Marienlyst Karate Klubb 166 120 46 765 46 765kr                   
55 Nedre Buskerud Fjordhestlag 99 22 5 511 5 460 10 971kr                   
56 Nippon Karateklubb 161 110 15 554 62 119 25 545 103 218kr                 
57 SI Freestyle & Discojazzklubb 140 130 17 836 49 104 27 885 94 825kr                   
58 Sirens Cheerdanceklubb 65 44 8 022 111 139 14 820 133 981kr                 
59 Ski- og Ballklubben Drafn 228 66 67 440 112 666 44 655 224 761kr                 
60 Skiold 887 599 83 361 175 000 204 685 463 046kr                 
61 Skoger IL 179 107 106 639 66 055 172 694kr                 
62 Skoger & Fjell Karateklubb 123 69 17 745 17 745kr                   
63 Skoger Turn 181 122 32 175 32 175kr                   
64 Strømsgodset IF 991 497 96 034 391 540 487 574kr                 
65 Strømsgodset Toppfotball 135 56 9 391 21 840 31 231kr                   
66 Strømsø Cricket Klubb 133 77 9 591 28 000 23 400 60 991kr                   
67 Ypsilon Cheerdancers Idrettslag 298 250 86 775 86 775kr                   
68 Ypsilon Kickboxing Klubb 179 144 19 434 112 128 50 310 181 872kr                 
69 Åssiden Idrettsforening 1522 940 158 461 344 800 8 333 277 875 789 469kr                 
70 Stiftelsen Gjerpenkollen 60 134 60 134kr                   
71 Berskauhallen AS 96 220 96 220kr                   

20884 10433 2 200 001 2 066 341 728 997 3 639 930 8 635 269
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Utviklingsstipend 
Drammen kommunes utviklingsstipend som er på 20 000,00 kroner til hhv. gutte- og jente-vinnerne blir i 
2016 tildelt: 
 
Navn Klubb Idrettsgren 

Audun Heimdal Konnerud IL Orientering/Skiorientering 
Katrine Haug Drammens Skøiteklub Hurtigløp/skøyter 
 
Tildelingen av stipendene finner sted i Rådhuset under ordførerens gullmiddag torsdag 31/3. Middagen er 
for siste års gullvinnere fra Drammensklubber.  Antallet gullvinnere i mesterskap fra Drammensklubber har 
eksplodert i 2015 og hele 120 utøvere, herav 17 individuelle utøvere, er invitert av Drammens ordfører Tore 
Opdal Hansen som foretar utdelingen sammen med Idrettsrådets leder Jan Rockstad.  
 

Samarbeid med kommunen 
Drammen IR, både styret og administrasjon, har lagt bak seg nok et godt samarbeids-år med Drammen 
kommune. Som omtalt lenger opp har det også vært omfattende og gode dialoger mellom kommunen og 
idretten ved DIR og enkeltklubber om mange store anleggssaker.  
De to årlige samhandlingsmøtene med VNI som er nedfelt i samarbeidsavtalen DIR inngikk med kommunen i 
2011, er gjennomført og oppleves som viktige og gode for begge parter. Øvrig dialog med politikerne har 
gjennom året vært god.  Bystyrekomiteen for Kultur, idrett og byliv ble etter høstens valg besatt av mange 
nye politikere slik at DIR har brukt en del tid på å bli kjent med komiteen. Det gode dialogmøtet i januar 
2016 bekreftet at DIR bør se fram til den neste fireårsperioden med ganske optimistiske øyne. 
 

Samarbeid med lagene 
I handlingsplanen så ble det i 2015 etablert et møtepunkt med idrettslagene i Drammen. Det første 
Treffpunkt Drammensidretten ble arrangert på Arontunet 11.11. 2015. Ca 50 personer fra 23 idrettslag 
deltok. Tilbakemeldingene var veldig gode så DIR tar sikte på å gjøre dette til en årviss hendelse i oktober 
måned. 
I 2015 har vi hatt en omfattende dialog med klubbene som er med i Inkludering i IL. Inkluderings-
konsulenten følger alle klubbene tett og har etablert gode relasjoner som bidrar til å kvalitetssikre dette 
arbeidet på beste måte. DIR sender ut ukentlige nyhetsoppdateringer til 287 mottakere der alle publiserte 
nyheter sist uke på www.drammenir.no er med. Responsen måles hver uke og det er ser ut til at 
nyhetsoppdateringen leses i snitt av ca 45-50 % av mottakerne. Dette tallet skulle vi ønske var noe høyere. 
I fordelingsarbeidet oppnås det også en del kontakt med idrettslagene. 
I alle anleggsprosessene, spesielt Marienlyst og Berskaug, har det vært løpende dialog med involverte 
klubber, spesielt med Hellas og Sturla som har vært gode bidragsytere underveis. 
Vår nye kommunikasjonsstrategi påvirker også dette området da vi via våre nye mediekanaler finner flere 
måter å treffe lagene på. Vi oppfordrer byens idrettslag til å bruke våre nye medier.  
  

Inkludering i IL 
Drammen idrettsråd har i 2015 hatt ett årsverk til koordinerings-arbeidet med inkludering i idrett. Stillingen 
er fordelt med 50% ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen. Til idrettens totale inkluderingsarbeid har 
Drammen idrettsråd mottatt kr. 750.000,- fra kommunen gjennom henholdsvis MØS-midler og lønns-midler 
fra Fjell 2020-prosjektet. Kr. 800.000,- er tildelt fra staten via NIF til dette arbeidet. 
I 2015 hadde Drammen 18 samarbeidsklubber med til sammen 35 tiltak, mot 11 klubber og 21 tiltak i 2014. 
Tre av tiltakene organiseres under Inkludering i idrettslag men får sine tilskudd gjennom LAM-fordelingen. 
Drammen idrettsråd er involvert i flere større prosjekter som kan være med på å løfte inkluderingsarbeidet i 
Drammen framover. 
Til sammen har Drammen Idrettsråd og Drammensklubbene stått for i overkant av 64.400,- aktivitetstimer 
gjennom inkludering i idrettslag i 2015. Dette kommer i tillegg til all den ordinære idrettsaktiviteten i disse 
klubbene. For øvrig henvises det til årsrapporten for 2015 som ligger her. 
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Utviklingen de fire siste årene vedrørende inkludering i idrett 
 
 2012 2013 2014 2015 
Antall klubber i Drammen totalt de tre siste årene. 85 86 88 88 

Antall klubber søkt inkluderingsmidler  12 12 15 19 

Antall klubber som er med i inkludering I idrettslag   10 7 11   19 

Innvilgede tiltak  10 12 21 32 

Antall nye klubber med i inkludering i Idrettslag 3 4 6 6 

Ikke innvilget inkluderingstiltak. ** 2 5 4 5 

Antall nye medl. rekruttert gjennom Inkluderingstiltak***        70 75 172 189 
** Ikke innvilget/utenfor søkekriterier, og veiledet inn i andre typer ordninger. Evnt ikke levert søknad innen frist etter gjentatte 
oppfordringer. 
*** Antall nye medlemmer rekruttert gjennom inkluderingstiltak er ikke registrert i like stor grad i alle klubbene så tallet er nok høyere 
enn vist. 

Tildelingskomiteen. 
Etter å ha mottatt søknader i fra 53 av byens 88 foreninger om kommunale midler, hadde komiteen noen 
møter, før vi kom frem til endelig fordeling av midlene.  Av de kr: 2.200.000,- som ble delt ut, gikk kr: 
1.046.963,- til hodestøtte til medlemmer under 20 år. Dette tilsvarer ca. 47,6% av det totale beløpet og 
dette ble da beregnet til kr: 114,13,- for alle medlemmer under 20 år. I år som i fjor, satte vi krav til medlems 
kontingenten som klubbene har til sine medlemmer. Vi betalte ut maksimum 75% av den enkelte klubbs 
medlemskontingent.  Vi betalte også ut kr: 697.006,- til drift av lagseide anlegg.  
Resten av beløpet ble fordelt på andre poster som klubbene kunne søke på.  
Høsten 2015 fordelte vi LAM-pengene for 2015. Disse ble fordelt etter de kriterier som vårt årsmøte vedtok i 
mars 2015. Her ble mesteparten fordelt etter hodestøtte-prinsippet lik fordelingen i fra kommunen. I år var 
det 64 klubber som var kvalifisert til penger i fra denne potten. Det ble fordelt kr: 3.639.910,- til klubbene 
for 2014. Da ble hodestøtten 75,6% av potten som ga kr: 195,- til barn under 13 år og kr: 390,- til ungdom 
mellom 13 og 19 år. 

Treningstidskomiteen 
Drammen har fortsatt underdekning på hallkapasitet, dette skaper store utfordringer for å få kabalen til å gå 
opp med hensyn til klubbenes aktivitet. Kommunen har vedtatt å bygge tre flerbrukshaller og det var et klart 
mål at man hadde startet med bygging av den ene i løpet av 2015, noe som dessverre ikke har skjedd. 
Vi har innledet dialog med kommunen for bl.a. å revidere kriteriene for tildeling av hall-tid og justering av 
prisregimet for utleie. Dette arbeidet skal ferdigstilles i 2016.   

Kommunikasjonsstrategi 
Statistikkene på www.drammenir.no viser jevnt økende besøkstall. 18 mai 2014 ble det installert 
måleverktøy og besøkstallene viser at våre mest besøkte sider er «Protokoller», «Klubbadresser», «Om oss» 
og «Støtteordninger». 
Siden årsmøtet 2015 så er det registrert 38 153 sidevisninger av 9121 unike brukere. Hver bruker var inne på 
sidene i snitt 1 minutt og 28 sekunder. Av de mest leste artiklene trekker vi fram «Ishall - politikernes 
glemte ansvar», «Feil på feil om Marienlyst og friidretten i Drammen» og «Marienlyst et stort løft for 
breddeidretten i Drammen». 
Mot slutten av 2015 tok DIR kontakt med kommunikasjonsbyrået Godt Sagt Kommunikasjon for å få evaluert 
mediesituasjonen og gjennom en prosess utvikle nye strategier. Dette arbeidet er ikke ferdig når denne 
beretningen skrives, men erfaringen til nå er meget positiv slik at forventningene til sluttrapporten er høye. 
  

Dir - skaper fordeler for idretten Årsmøtet 2016 Side 14 av 49

http://www.drammenir.no/


 

6. Økonomi 
Årsregnskapet følger som vanlig som egne vedlegg, inkludert forklarende noter samt beretninger fra revisor 
og Kontrollkomiteen.  Teknisk sett viser DIRs totalregnskap et underskudd på NOK 191 531,-. DIR har i årets 
regnskap «tatt i bruk» kr. 100.000 av avsatte midler til «Aktivitetsstøtte til idrettslag» slik at underskuddet 
for 2015 er på kr. 91 531,-.  

Dette innebærer at DIR fortsatt har en solid og god økonomi og kan bistå i eller sette i gang gode prosjekter i 
årene framover. DIRs viktige tivoliavtale løper fram til 2017 og reforhandling av avtalen må skje seinest i 
2016. 

7. Avsluttende kommentarer fra styret 
 

Arbeidsmiljø 
Det har vært lite sykefravær i 2015, heller ingen yrkesskader eller ulykker. Arbeidsmiljøet anses som godt. 
 

Ytre miljø 
Drammen Idrettsråds drift forurenser ikke det ytre miljø. 
 

Forskning og utvikling. 
Idrettsrådet har ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Likestilling 
Drammen IR har hatt tre ansatte i 2015 (2,7 årsverk) og ivaretar både i administrasjonen og i styret idrettens 
regler for kjønnsfordeling. 
 

 
 

 

 

 

Dir - skaper fordeler for idretten Årsmøtet 2016 Side 15 av 49



Sak 6. Årsregnskap 2015 
 
 

 
 
  

Drammen Idrettsråd

Resultatregnskap 2015

Budsjett
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2015 2014

1

INNTEKTER
Offentlige tilskudd 2 3 791 694 2 980 000 3 919 905
Andre inntekter 3 1 115 761 1 760 000 747 544

Sum driftsinntekter 4 907 455 4 740 000 4 667 449

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader 4 1 499 585 1 455 000 1 340 443
Tilskudd til byens idrettslag 5 3 005 468 3 050 000 2 891 558
Andre driftskostnader 6 628 417 475 000 594 867

Sum driftskostnader 5 133 470 4 980 000 4 826 868

Driftsresultat -226 015 -240 000 -159 419

Finansposter
Finansinntekter 35 867 60 000 65 534
Finanskostnader 1 383 0 0

Sum finansposter 34 484 60 000 65 534

ÅRSRESULTAT -191 531 -180 000 -93 885

Disponering av årets resultat
Til (fra) egenkapital 8 -91 531 -180 000 -93 885
Avsatt til (fra) aktivitetsstøtte til idrettslag 8 -100 000 0 0
Sum disponering -191 531 -180 000 -93 885
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Balanse per 31. desember 2015

EIENDELER NOTE 2015 2014
Omløpsmidler
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 1 917 078 2 370 833
Kundefordringer 2 800 77 827
Andre fordringer 57 899 0
Forskuddsbetalte kostnader 2 133 2 921
Sum omløpsmidler 1 979 910 2 451 581

SUM EIENDELER 1 979 910 2 451 581

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Avsatt til Inkludering i IL 8 312 414 312 414
Avsatt aktivitetsstøtte til idrettslag 8 0 100 000
Avsatt til arbeid med idrettsanlegg i Drammen 8 100 000 100 000
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 412 414 512 414

Annen egenkapital
Egenkapital 8 1 365 757 1 459 643
Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner 8 -91 531 -93 885
Sum annen egenkapital 1 274 226 1 365 758

Sum egenkapital 1 686 640 1 878 172

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 77 365 84 383
Skatt og offentlige avgifter 78 638 0
Annen kortsiktig gjeld 9 137 266 489 026
Sum kortsiktig gjeld 293 269 573 409

Sum gjeld 293 269 573 409

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 979 910 2 451 581
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp,
foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Drammen Idrettsråd driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Drammen Kommune Engene 1 2 200 000 2 450 000
Norges Idrettsforbund, Inkludering i IL 800 000 650 000
Drammen Kommune, Støtteordning 750 000 780 000
Buskerud Idrettskrets, Adm. tilskudd / tiltaksmidler 41 694 39 905
Sum 3 791 694 3 919 905

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Tivoliavtale med Axels Tivoli 421 260 413 000
Momskompensasjon 261 845 208 648
Bingo 53 372 46 896
Andre inntekter 379 284 79 000
Sum 1 115 761 747 544

Noter til regnskapet 2015
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Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon og andre
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Lønn 874 026 568 466
Lønn fakturert fra NIF/BIK 263 698 496 522
Pensjon og andre ytelser 87 446 80 117
Andre lønns- og personalkostnader 274 416 195 338
Sum 1 499 585 1 340 443

Antall årsverk 2,7 2,2

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettsrådet ført brutto i NIFs regnskap, viderefakturert Buskerud Idrettskrets og
deretter viderefakturert Drammen Idrettsråd. NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for daglig leder i Idrettsrådet 
og kostnaden presentert i idrettsrådets regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF/BIK.
Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for idrettsrådet i regnskapsåret.

Lønn til daglig leder utgjør kr. 402.251
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 23.500 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i 2015. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.15.

Idrettsrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2015 er det kostnadsført kr. 87.446 i pensjonspremie.
Idrettsrådets ansatt kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. 

Note 5 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Tilskudd til idrettslag, aktivitets- og driftstilskudd 2 200 001 2 135 881
Tilskudd til idrettslag, koordinering Inkludering i IL 790 467 595 000
Tilskudd til andre 15 000 160 677
Sum 3 005 468 2 891 558

Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Administrasjon- og kontorkostnader 322 522 360 047
Møtekostnader 89 844 178 016
Andre kostnader 216 051 56 805
Sum 628 417 594 868

Note 7 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr  1.917.078 utgjør Inkludering i ILs midler kr 31.857

Note 8 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum
selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01.15 512 414 1 365 757 1 878 171

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital 0 -91 531 -91 531
Avsetning/selvpålagte restriksjoner -100 000 0 -100 000
Egenkapital pr. 31.12.15 412 414 1 274 226 1 686 640

Note 9 Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av: 2015 2014
Annen kortsiktig gjeld 137 266 129 653      
IR Seminar 2015 0 89 373        
Gavetildeling Sparebanken 0 270 000
Sum 137 266 489 026
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Til årsmøtet i Drammen Idrettsråd, 16.03.2016.

Kontrolikomiteens beretning for 2015.

Kontrollkomiteen har gjennomgått Drammen Idrettsråds beretning og årsregnskap for

året 2014 som viser et underskudd på kr 191.531 og har en balanse pr. 31.12.2015 på

kr 1.979.910. Styrets beretning og årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven.

Vi har påsett at styrets økonomiske vedtak er gjennomført og at samtlige av styrets protokoller

er tilgjengelige. Resultatet for 2015 er noe bedre enn budsjettert.

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet og viser til

Revisjonsberetningen for 2015.

Kontrollkomiteen anbefaler at det fremlagte årsregnskap og balanse kan fastsettes som

Drammen Idrettsråds årsregnskap og balanse for 2015.

Drammen, 8. mars 2016

Arildøstby

r' c~,✓c,c,i 44.<:?,21/u~ .L/

~

1-7~~,tace
,

Aud Sandengen Inger Hobbelstad

Leder kontrollkomiteen Medlem Varamedlem
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Sak 7. Forslag til handlingsplan  
 
 
 

Visjon 
Vår visjon for Drammensidretten er: «Idrett for alle som vil, pluss noen til». 

Verdigrunnlag  
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet i trening og konkurranse. 

Formål. 
DIR arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen. DIR er en arena for samarbeid mellom 
lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter, og mellom lagene og Buskerud Idrettskrets 
(BIK). Bidrar til å ivareta frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd og motarbeide frafall ved å sette 
lagene i stand til å ta vare på alle. 
 

DIRs lov § 3 sier dette om idrettsrådets oppgaver: 
 

Idrettsrådet skal: 
a. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 
b. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. 
c. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske 

handlingsprogram. 
d. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke. 
e. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt 

nivå. 
f. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 

idrettsrådet. 

 
I tillegg skal DIR ha fokus på å: 
 

• være en uhildet paraplyorganisasjon for alle idrettslag i Drammen kommune. 
• være samordningsutvalg for lagene og ta opp saker av felles interesse for lagene i 

kommunen og for det enkelte lag. 
• samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt, - spesielt de økonomiske 

planer for utbygging av anlegg, samt drift og administrasjonen av disse. 
• sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale og fylkeskommunale søknads-

prosedyrer og tidsfrister. 
• informere kommunens ledelse og byens innbyggere om idrettslagenes virksomhet. 
• avholde fellesmøter og / eller temakvelder med idrettslagene etter behov. 
• være representert på idrettskretsens ting og ledermøter (jfr NIFs lov § 5-5 og 5-10). 
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(Status Handlingsplan 2015-2016)  

 
Forslag ny Handlingsplan 2016-2017 
 
 

Hovedfokusområder for DIR i 2016/2017.  
Drammen Idrettsråd ønsker å ha syv fokusområder denne årsmøteperioden. Handlingsplanen er 
delt inn i fire hovedområder (A-D) der det fokuseres på forholdet til våre samarbeidspartnere fra 
Drammen kommune og ned til idrettslagene. Konkrete tiltak innenfor fokusområdene er 
systematisert i tabeller der det er lett å sette seg inn i hva tiltaket består av og hvordan prosessen 
er tenkt gjennomført.  
Nytt fra tidligere handlingsplaner er et avsnitt om intern kompetanseutvikling der det legges vekt på 
intern utvikling, både i forhold til styrearbeid generelt, ansvarsområder samt tiltak til 
kompetanseutvikling for administrasjonens ansatte. 
 
 
 
 
  

1. Samhandling 
2. Tilskudd/støtteordninger 
3. Anlegg. 
4. Kompetanseoverføring 
5. Samarbeid Idrett og skole 
6. Inkludering i IL 
7. Folkehelse 
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A. Forholdet Drammen idrettsråd(DIR) - Drammen kommune(DK) 
DIR ønsker å ha et best mulig forhold til Drammen kommune. I henhold til framforhandlet 
samarbeidsavtale vil DIR påse at forutsetningene / bestemmelsene i denne etterleves av begge 
parter. Vår løpende samarbeidspartner i Drammen kommune er Vei, natur og idrett (VNI). 

Tabellen under vises konkrete tiltak sortert pr. fokusområde 
 
Område Tiltak Hvordan Hvem Status 
1 Gjennomføre avtalte 

samhandlingsmøter 
To møter med 
politisk nivå 
To møter med VNI 

Begge parter Oppnådd 
Videreføres 

1 Samarbeidsavtaler Til enhver tid ha en 
gjeldende avtale 
med DK 

Begge parter Oppnådd 
Videreføres 

1 Talerett i idrettslige saker Samme rettighet 
som Eldre- og 
innvandrerrådet. 

DK I prosess 
Videreføres 

1 Kommunal idrettssjef Politisk påvirkning 
for å få aksept  

DIR/DK Ikke 
oppnådd 
Videreføres 

2 Kommunale støtteordninger Revidere kriterier 
jevnlig 

VNI/DIR Oppnådd 
Videreføres 

3 Kommunale 
reguleringskostnader i 
forbindelse med idrettsanlegg 
må dekkes av kommunen 

Ha med punktet i all 
anleggsdialog med 
DK 

Styret/administrasjonen Oppnådd 
 

3 DIR skal arbeide for at DIRs 
prioriteringer vedr 
idrettsanlegg får gjennomslag 
ved kommunens årlige 
prioritering av 
spillemiddelsøknader 

Tema 
samhandlings-
møtene 

Styret/administrasjonen Videreføres 

3 Refusjonsordningen for private 
haller / treningslokaler  

Må fortsette slik 
den er i dag, inntil 
Drammen 
kommune og 
idretten blir enige 
om en ny ordning. 

DIR/DK Videreføres 

3 Forskuttering av spillemidler 
for lagseide anlegg 

Ha med dette 
punktet i all 
anleggsdialog med 
DK 

Styret/administrasjonen I prosess 
Videreføres 

3 Utvikling av 
Marienlystområdet 

Aktiv medspiller i 
prosessene 

Anleggsutvalget/ 
administrasjonen 

Videreføres 

3 Utvikling av Berskaugområdet Aktiv medspiller i 
prosessene 

Anleggsutvalget/ 
administrasjonen 

Videreføres 

3 Utskifting av kunstgress Følge opp oppsatt 
plan 

DIR/DK Videreføres 

3 Ishall Holde dialogen med 
involverte parter. 

DK/Hockeyklubben/DIR Videreføres 

4 Informasjonsmøter om 
idretten i Drammen 
 
 

Kveldsmøter Bystyrekomiteer 
Kultur, idrett og byliv og 
Oppvekst og utdanning 

Delvis 
oppnådd 
Videreføres 
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Fokusområder: 1. Samhandling, 2. Tilskudd/støtteordninger, 3. Anlegg, 4. Kompetanseoverføring, 5. Samarbeid Idrett 
og skole, 6. Inkludering i IL, 7. Folkehelse 

5 Avklare ansvarsområder Klargjøre DIRs rolle 
som talerør for 
idretten i Drammen 

DKs Utviklings-base/DIR Ikke 
oppnådd 
Videreføres 

6 Videreføre 
partnerskapsavtalene 

Initiere 
forhandlingsmøter 

Administrasjonen. Oppnådd 
Videreføres 

6 Utvide aktiviteten til andre 
bydeler. 

Initiere samarbeid 
med flere IL  

Administrasjonen Oppnådd 
Videreføres 

6 Kvalitetssikre 
inkluderingsarbeidet 
 

Inkluderingsseminar 
Møteforum med 
kompetanseheving 
og 
erfaringsutveksling 
Kurstilbud 

Administrasjonen Oppnådd 
Videreføres 
 
 
 
Videreføres 

6 Foreldreinvolvering/deltagelse 
og rekruttering 

Utarbeide 
informasjonsfilm 
om idrett i 
Drammen. 
Lavterskel 
introduksjonpakke 
inn mot 
intro.sentret. 
Samarbeid med 
klubber 

Administrasjonen, 
klubb, andre aktører. 

Oppnådd 
Videreføres 

6 Kompiskort/kontingentfritak Utarbeide 
retningslinjer 
 
Innføre ordningen 

DIR/DK 
 
 
DIR/DK/Aktuelle IL 

Oppnådd 
 
Pilot 
igangsatt 

7 Etablere folkehelseutvalg Tildele ansvar og 
definere rammer 
for utvalget 

DIR styre/DK I prosess 
Videreføres 

7 Bidra i arbeidet med å påvirke 
til økt fysisk aktivitet for barn 
og unge i nærmiljø. 

Delta i alle aktuelle 
prosjekter i regi av 
DK 

DIR/DK I prosess 
Videreføres 

7 Synliggjøre 
idrettsorganisasjonens store 
betydning for den lokale 
folkehelsa. 

Innhente 
tallgrunnlag for 
hvor mange timer 
aktivitet som blir 
gjennomført pr. uke 
i Drammen. 

DIR/Klubbene Ikke 
oppnådd 
Videreføres 

7 Arbeide for å videreutvikle 
lavterskel treningstilbud for 
aktuelle grupper i 
befolkningen. 

Utvide antall 
apparater på 
aktivitetsparken. 
Være aktive i 
nyutviklingen av 
Drammen Park 

DIR/DK 
 
 
DIR/DK 

Ikke 
oppnådd 
Videreføres  
Videreføres 

3/7 Idrettslagenes betydning og 
rammer for folkehelse 
arbeidet må sikres. 

Sørge for at klubber 
har nok anlegg sik 
at alle IL kan tilby 
trening for alle 
interesserte 
grupper 

DIR I prosess 
Videreføres 

7 DKs Fysiotek Øke dialogen DIR I prosess 
Videreføres 
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B. Forholdet Drammen idrettsråd - Buskerud Idrettskrets(BIK) 
 
Drammen idrettsråd(DIR) er idrettens organ på kommunalt nivå og skal alltid involveres når 
Buskerud idrettskrets, et organ på regionsnivå samhandler om idrettssaker i Drammen. Unntak fra 
dette er spesifisert i punkt B-4 i samarbeidsavtalen mellom DIR og Drammen kommune. 
 

Tabellen under vises konkrete tiltak sortert pr. fokusområde 
 
Område Tiltak Hvordan Hvem Status 
1 Informasjonsutveksling Avtale fast administrativ møtesyklus  BIK/DIR I prosess 

Videreføres 
1 Bevisstgjøre for BIK hva 

som er DIRs rolle i 
samarbeidsavtalen med DK 

Avklare samarbeidsavtalens punkt A1 DIR I prosess 
Videreføres 

1 Styrke det regionale 
idrettsrådssamarbeidet 

Etter modell av den interkommunale 
Drammens-regionen (Eikerkommunene, 
Drammen, Sande, Svelvik samt andre 
nabokommuner) 

DIR/BIK I prosess 
Videreføres 

2 Støtteordninger Samordne oversikter/kompetanse DIR/BIK Ikke 
oppnådd 
Videreføres 

3 Samarbeidsrutiner Løpende kontakt for felles oppdatering 
av nye planer lokalt og i 
Drammensregionen. 

DIR/BIK Videreføres 

4 Hvem er vi? Dele formal- og realkompetanse. Nye 
muligheter for synergier 

DIR/BIK/IH Ikke 
oppnådd 
Videreføres 

5 Videreutvikling av 
IL/Skolesamarbeidet 

Medvirke til flere intensjons/ 
samarbeidsavtaler 

DIR/BIK/DK Oppnådd 
Videreføres 

6 Kompetanseutvikling  Formidle relevante kurstilbud til 
klubbene 

DIR/BIK Oppnådd 
Videreføres 

7 Tilrettelegge for aktivitet Utvikle aktivitetsområder der man kan 
drive livsløpsaktiviteter 

DIR/BIK/DK I prosess 
Videreføres 

Fokusområder: 1. Samhandling, 2. Tilskudd/støtteordninger, 3. Anlegg, 4. Kompetanseoverføring, 5. Samarbeid Idrett 
og skole, 6. Inkludering i IL, 7. Folkehelse 

 

C. Forholdet Drammen idrettsråd – Idrettslagene(IL) 
 
DIR ønsker å ha en tett dialog med idrettslagene i alle relevante saker. Gjensidig informasjon skal 
tilstrebes gjennom DIR s hjemmesider og relevante dialogmøter. 
DIRs lover og samarbeidsavtalen med Drammen kommune fastslår at alle henvendelser til 
kommunen fra idrettslagene, og som er av felles interesse for idretten, skal sendes via DIR.  
Unntatt fra dette er nødvendig dialog om løpende anleggsdrift, samt gjensidig samarbeid om 
markedsføring av klubb og kommune. 
DIR skal spesielt bistå idrettslagene i utviklingen av gode idrettstilbud og idrettsanlegg og sammen 
med idrettslagene presentere dette for DK. Alle forslag fra klubbene om kommunalt finansierte nye 
anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg skal gå gjennom DIR. DIR ønsker sammen med 
bydelsklubber og andre lokale idrettslag å videreutvikle gode anleggsplaner for bydelene. 
Folkehelse er i 2015 et nasjonalt fokusområde og DIR ønsker å bidra til en bedret folkehelse i 
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Drammen. Det er bred enighet om at idrettens ordinære aktiviteter er samfunnets største 
folkehelseleverandør for barn, unge og voksne.  
Når man ser på den delen av befolkningen som defineres som eldre(60 år >) så synker 
aktivitetsnivået betydelig. DIR ønsker derfor å fokusere på denne delen av befolkningen når vi nå 
setter folkehelse på agendaen. 

Tabellen under vises konkrete tiltak sortert pr. fokusområde 
 
Område Tiltak Hvordan Hvem Status 
1 Direkte oppfølging 

klubber 
Hvert styremedlem 
tildeles fadder-
klubber 

Styret Videreføres ikke 

1 Kommunikasjon DIR -> 
IL 

Aktiv bruk av: 
Webside, nyhetsbrev, 
sosiale medier, e-post 
og sms 

Administrasjonen Oppnådd 
Videreføres 

1 Kommunikasjon  
IL -> <- DIR 

Fortløpende 
synliggjøring av DIRs 
mediakanaler  

Administrasjonen Oppnådd 
Videreføres 

1 Etablere fast årlig dato 
for dialogmøte med IL 

Utvikle en modell 
basert på Asker IRs 
«AIR Forum» 

Styret/administrasjonen Oppnådd 
Videreføres 

1 Styremøter ute i lagene Hvert annet møte 
arrangeres hos et IL 

Styret/administrasjonen Oppnådd 
Videreføres 

2 Skattekista: 
Støtteordninger 

Oppdatere og utvikle 
DIRs nettside: 
«Støtteordninger» 

Administrasjonen Oppnådd 
Videreføres 

3 Kartlegge behov for 
anlegg 

Klubbprosesser: 
«Anleggsbehov sett i 
20 år perspektiv» 

IL/DIR I prosess 
Videreføres 

3 Anleggsrådgivning Tilby IL en ressurs på 
fagområdet 

DIR I prosess 
Videreføres 

5 Gode eksempler Kartlegge muligheten 
for etablering av et 
system for 
synliggjøring av nye 
gode modeller for 1 
time fysak hver dag i 
skolen 

AdministraIsjonen Videreføres ikke 

6 Kompiskort Utvikle og prøve ut 
modell i utvalgte 
klubb(er) 

DIR/IL Oppnådd 
Pilot i gangsatt 

7 Hva finnes av gode 
folkehelse tilbud? 

Undersøke og 
kartlegge hva som 
finnes av tilbud i 
klubbene 

DIR Ikke oppnådd 
Videreføres 

Fokusområder: 1. Samhandling, 2. Tilskudd/støtteordninger, 3. Anlegg, 4. Kompetanseoverføring, 5. Samarbeid Idrett 
og skole, 6. Inkludering i IL, 7. Folkehelse 
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D. Intern kompetanseutvikling 
DIRs styre ønsker i neste periode å styrke kompetansen i organisasjonen gjennom målrettede tiltak 
på enkelte fokusområder. Erfaringene fra siste periode viser at forståelsen av idrettsrådets rolle og 
funksjon innad i styret er varierende. 
 

Tabellen under vises konkrete tiltak sortert pr. fokusområde 
 
Område Tiltak Hvordan Hvem Når 
1 Hvem er vi? Kartlegge og dele 

real- og idretts-
kompetansen i 
styret. 

Styret/administrasjonen Oppnådd 
Videreføres 

2     
3     
4 Styrekurs for IR 

med mest vekt på 
modulene 
«Idrettens 
regelverk» og 
«Ressursoppgaver» 

Engasjere 
kursveileder og 
fastsette dato 
Gjennomføre 
tiltakene 

Styre/administrasjonen 
 
 
Styre/administrasjonen 

Ikke oppnådd 
Videreføres 
 
Ikke oppnådd 
Videreføres 

4 Faglig oppdatering Kartlegge og 
informere om 
relevante kurs og 
seminarer for både 
styre og 
administrasjonen. 

Administrasjonen/styret I prosess 
Videreføres 

5     
6     
7 Etablere internt 

folkehelseutvalg 
Oppnevne 
medlemmer 

Styret Oppnådd 
Videreføres 

7  DIRs 
«folkehelseplan» 

Oppstart planarbeid Styret Ikke oppnådd 
Videreføres 

Fokusområder: 1. Samhandling, 2. Tilskudd/støtteordninger, 3. Anlegg, 4. Kompetanseoverføring, 5. Samarbeid Idrett 
og skole, 6. Inkludering i IL, 7. Folkehelse 
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Forslag fra styret 
 
Forslag 1: Reguleringsplan Marienlyst Nord, høringer og prosesser. 
 
I løpet av 2016 vil Marienlyst Utvikling levere inn sitt forslag til reguleringsplan for Marienlyst 
Nord-utbyggingen. Planen vil deretter gjennomgå to høringer høsten 2016 før endelig vedtak kan 
fattes. Idretten er en av mange høringsinstanser, og det forventes at Idretten samlet uttaler seg via 
sitt koordineringsorgan Drammen Idrettsråd(DIR).  
 
DIR vil, når planen offentliggjøres, invitere til møter med ulike grupperinger av klubber som berøres 
av utbyggingsplanene og diskutere planen med disse og føre deres innspill videre i høringsprosessen. 

DIRs endelige uttalelse vil basere seg på tidligere retningslinjer gitt av årsmøtet 2014, 
samarbeidsavtalen med Drammen kommune og de innspill som kommer fram på drøftingsmøtene 
med de berørte idrettene.  

For øvrig henvises det til samarbeidsavtalen med Drammen kommune som ligger vedlagt.  

Forslag til vedtak: 

Styret ber årsmøtet 2016 om mandat til å gjennomføre prosessen skissert over slik at idretten i 
Drammen samlet synliggjør sine ønsker og behov i reguleringsprosessen på Marienlyst Nord. 

 
Forslag 2: Justert lov etter vedtak på Idrettstinget 2015. 
Hele lovteksten ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner fremlagt ny lovtekst som DIRs lov og gir styret fullmakt til å oppdatere loven i 
samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettsråd. 
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Sak 9. Kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler 2016 
Som vedtatt i årsmøtet 2010, legger DIR-styret herved fram sitt forslag til kriterier for årets tildeling av LAM 
(lokale aktivitetsmidler) til byens klubber; 
 

1. Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 
år får automatisk tildelt midler. Ca. 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes 
innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den 
yngste gruppen. 

2. For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte 
til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og 
nye godkjente allidrettsskoler. 

3. Inntil 5 % av potten benyttes til stimuleringstiltak for å bedre likestilling / få med flere jenter i 
idrettslagenes aktiviteter. Noe av potten brukes overfor klubber som starter opp likestillingstiltak i løpet 
av året. Gjelder både flere gutter i «jenteidretter» og jenter i «gutteidretter». 

4. Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer utøvere med spesielle behov (bl.a. 
funksjonshemmede og IPU-grupper). 

5. 5-10 % av potten brukes til å stimulere lag som gjennomfører konkrete tiltak for å rekruttere og 
aktivisere nye flerkulturelle medlemmer under 20 år. Alle IL i byen som kan dokumentere slike tiltak, 
også de som deltar i arbeidet med Inkludering i IL, kan tildeles støtte fra denne delpotten. 

6. Inntil 5 % kan utbetales til eksisterende og planlagte ungdomstiltak / prosjekter i klubbene eller 
undergrupper. Konkrete planer og et enkelt budsjett sendes inn eller leveres Drammen IR innen oppgitt 
dato. 

 

DIR-styrets innstilling:  
Styret ber Årsmøtet 2016 godkjenne fordelingskriteriene under forutsetning av at det ikke kommer store 
endringer i KUDs / NIFs bestemmelser og anbefalinger til fordelingen for 2016. Skjer dette må DIR-styret kalle inn 
klubbene til eget fordelingsmøte i september. 
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Sak 10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2016. 
 

 
 
 

  

Drammen Idrettsråd
Budsjett for 2016

Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap
2016 2015 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd 4 175 500kr  3 791 694kr   2 980 000kr   3 919 905
Andre inntekter 800 000kr     1 115 761kr   1 760 000kr   747 544
Sum driftsinntekter 4 975 500kr  4 907 455kr   4 740 000kr   4 667 449
Tilføres disponerte midler fra 2014 400 000kr     -kr             500 000kr      
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader  kr 1 400 000  kr  1 499 585  kr  1 455 000 1 340 443
Tilskudd til byens idrettslag 3 100 000kr  3 005 468kr   3 050 000kr   2 891 558
Andre driftskostnader 700 000kr     628 417kr      475 000kr      594 867
Sum driftskostnader 5 200 000kr  5 133 470kr   4 980 000kr   4 826 868

Driftsresultat -224 500kr    -226 015kr    -240 000kr    -159 419
Resultat inkludert avsatte midler 175 500kr     
Finansposter
Finansinntekter 35 000kr       35 867kr        60 000kr        65 534
Finanskostnader 1 383kr          
Sum finansposter 35 000kr       34 484kr        60 000kr        65 534

ÅRSRESULTAT 210 500kr     -191 531kr    -180 000kr    -93 885
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Sak 11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og 
DIRs lover. 
 

Innstillingen legges fram på årsmøtet. 

 
Sak 12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2016-2017. 

DIR-styrets innstilling: firmaet Ernst & Young gjenvelges 
 

Sak 13. Velge delegater til BIKs ting 28. mai. 
  DIR-styrets innstilling: Styret gis fullmakt til å melde på delegater til BIKs ting. 
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2016 

Vedlegg 1 
JUSTERT LOVTEKST 
ÅRSMØTE DRAMMEN IDRETTSRÅD 
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LOV FOR DRAMMEN IDRETTSRÅD 
 

Loven for DRAMMEN IDRETTSRÅD er bygget på basis-lovnorm for idrettsråd – vedtatt av 
Idrettsstyret 22. oktober 2015, og tilpasset de krav og ønsker årsmøtet i DRAMMEN 
IDRETTSRÅD har vedtatt. 

Ingen endringer som er foretatt i forhold til basis-lovnormen strider mot NIFs lov eller 
bestemmelser, eller mot denne lovnorm. 

DRAMMEN IDRETTSRÅD er stiftet  i henhold til vedtak på Idrettstinget 1991. 
(Videreføring av tidligere Idrettens Kontaktutvalg) 

 
Lovene er revidert i idrettsrådets årsmøte 16. mars 2016 

og 
godkjent av Idrettskretsstyret 8 mars 2016 

 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
§ 1 Formål 

(1) Drammen Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Drammen kommune. 
Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale 
myndigheter og mellom lagene og Buskerud Idrettskrets. 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

§ 2 Organisasjon 
(1)  Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. 
Idrettslag i [navn på kommune] med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av 
idrettsrådet.  

(2)  Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jf.  
§ 14 (1) bokstav c).  

(3)  Idrettsrådet skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 
regelverk gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen 
lov. 

 

§ 3 Oppgaver1 
(1)  Idrettsrådet skal: 

a) styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet, 
b) foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, 

                                                 
1 Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan 
andre oppgaver også tillegges idrettsrådet. 
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c) dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale 
idrettspolitiske handlingsprogram, og 

d) være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og 
frivillig virke. 

 
(2)  Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på 

lokalt nivå. 
 
(3) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen 

gjennom idrettsrådet. 
 

I tillegg til oppgavene i hht lovnormen skal Drammen IR ha fokus på å; 

- være en uhildet paraplyorganisasjon for alle idrettslag i Drammen kommune. 
- være samordningsutvalg for lagene og ta opp saker av felles interesse for lagene i 

kommunen og for det enkelte lag. 
- samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt, - spesielt de 

økonomiske planer for utbygging av anlegg, samt drift og administrasjon av disse. 
- sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale og fylkeskommunale 

søknadsprosedyrer og tidsfrister. 
- informere kommunens ledelse og byens innbyggere om idrettslagenes virksomhet. 
- avholde fellesmøter og / eller temakvelder  med idrettslagene etter behov. 
- Være representert på idrettskretsens ting og ledermøter (jfr NIFs lov § 5-5 og 5-10). 

 
§ 4 Kontingent 

(1) Det enkelte idrettslag betaler ikke kontingent til Drammen Idrettsråd. 
Dersom kontingent innføres fastsettes kontingentens størrelse av idrettsrådets årsmøte. 
 
(2) Skyldig kontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på årsmøtet i 
idrettsrådet.  
 

(3) Til delfinansiering av driften av Drammen Idrettsråd disponerer idrettsrådet inntil 10 % av 
den årlige totalpotten Drammen kommune bevilger til idretten i byen. Med totalpotten i denne 
forbindelse menes det beløp idrettsrådet etter vedtatte kriterier er bemyndiget av Drammen 
kommune til å fordele til byens idrettslag. 
 

(4) I tillegg kan idrettsrådets årsmøter bevilge deler av disponible midler til prosjekter og annet 
som er beskrevet og godkjent i idrettsrådets budsjetter. 
 
 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
§ 5  Kjønnsfordeling 
 
(1)  Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
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valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer 
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 
(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært 
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, 
hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å 
oppfylle bestemmelsen. 

(4) Idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder 
innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 

 
(5) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 
 
§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et 

idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, 
jf. NIFs lov §10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant 
til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 
fullmakt. 

 
(2)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsrådet: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, revisor.  
 
(3)  Forslagsrett: 

a) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte i 
idrettsrådet og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet i idrettsrådet.  

b) Styret i idrettsrådet har forslagsrett til og på eget årsmøte.  
c)  Idrettsrådet har forslagsrett til idrettskretsting, og dets representant(er) har 

forslagsrett på idrettskretstinget.  
d)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14 (3), har forslagsrett til årsmøtet i saker 

som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde.  

 
(4)  Talerett:2 

a) Revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  
b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet. 

 
 § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

                                                 
2 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 
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 (1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. 
i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan 
heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan 
sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å 
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt 
eller oppnevnt.  

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan 
bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 
§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettsrådet 

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en 
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, 
utvalg/komité innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder 
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som 
har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 
oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en 
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 
eller oppnevnt. 

(4)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan 
bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 
§ 9  Inhabilitet 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsrådet er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
 

a)  når vedkommende selv er part i saken,  
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b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med 
en part,  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i 
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 

å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende 
selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også 
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettsrådet. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete.  

        
(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for 
flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si 
fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 
avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 
(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 
overordnete til avgjørelse. 

 
§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet vedtaksføre når 

et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling3 eller ved fjernmøte4. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 

                                                 
3 For eksempel per e-post. 
4 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 
med hverandre. 

              
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  
 
§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 
regnskap. 

 

III. ØKONOMI 
 
§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
 
(1)  Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.5 
 
(2)  Dersom idrettsrådet har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal 

idrettsrådet følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter 
beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettsrådet har en årlig 
omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal idrettsrådet følge regnskapsloven og 
revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva 
som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal 
velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger 
av NIFs lov § 2-12. 

 
(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 
(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettsrådet har daglig leder skal også vedkommende signere. 
 
(6)  Idrettsrådet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

                                                 
5 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
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(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettsrådets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 
  
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 

§ 13  Årsmøtet 
(1)  Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som avholdes hvert år innen utløpet av 

juni måned. 
(2)  Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de idrettslag som 

har representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til orientering. Innkallingen kan 
henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller på 
annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort 
tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må 
være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest 
én uke før årsmøtet.  

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 
saker som ikke kan behandles.  

(4)  Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er 
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av 
saklisten. 

 
§ 14  Representasjon på årsmøtet 
(1)  På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett: 

a) Idrettsrådets styre. 
b) Inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.  
c) Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet.  

 
(2)  Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter 

fullmakt. Fullmaktsskjema for lagets delegater kan sendes inn på forhånd eller leveres 
ved innsjekk på DIRs årsmøte. 

 
(3)  Videre møter uten stemmerett:   

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 
leder er forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Revisor. 

 
§ 15  Ledelse av årsmøtet 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
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§ 16  Årsmøtets oppgaver  
(1) Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 
4. Behandle årsmeldingen. 
5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for 

anleggsutbygging og aktivitetsutvikling. 
7. Behandle forslag og saker.6 
8. Vedta budsjett. 
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap. 
10. Foreta følgende valg:7 

a. Leder og nestleder. 
b. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 8 
c. Kontrollkomité med minst to medlemmer.9 
d. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene.  
e. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall. 

Alle i styret velges for 2 år og halvparten er på valg i oddetallsår og halvparten i 
partallsår. Styreleder og nestleder velges for 2 år hvert sitt år. 

 
(2)  Bedriftsidrettslagene i idrettsrådet velger et styremedlem med varamedlem, som tiltrer 

styret i idrettsrådet.10 

 
§ 17  Stemmegivning på årsmøtet 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 

                                                 
6 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og 
lovnorm for idrettsråd. 
 
7 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitsvalgte det er behov for. 
8 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. 
Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver 
9 Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og 
må innta følgende som nytt pkt. 9: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets 
regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til ”Kontrollkomité med minst to medlemmer.” 
10 Bedriftsidretten lager egne rutiner for valg av styremedlem og varamedlem og melder dette til idrettsrådets 
styre/årsmøte. 
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én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som 
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning.  

 
§ 18  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 
a) Vedtak av styret i idrettsrådet. 
b) Vedtak på årsmøtet i idrettsrådet. 
c) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagene tilsluttet idrettsrådet. 

 
(2)  Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. 

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller 
være gjort tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller annen forsvarlig måte. I 
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort 
tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på 
innkallingstidspunktet.  

(3)  Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 
møter.  

 
(4)  Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 
årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 19  Møter / fellesmøter 

Idrettsrådet avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv 
arrangementsformen. 
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§ 20 Idrettsrådets styre 
(1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet 

mellom årsmøtene.  
(2) Styret skal bl.a.: 

a) iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds vedtak og 
bestemmelser, 

b) forestå idrettsrådets administrasjon, og representere DIR utad, 
c) arbeide med saker som er nevnt i § 3,   
d) oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse, 
e) gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF, 
f) påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd, 
sørge for at idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av 

styremedlemmene forlanger det. 
 
§ 21  Valgkomité  
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av 
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  
 
 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 

§ 22  Lovendring  
(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.   

 
(3)  I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å 

unngå motstrid med NIFs regelverk.  
 
(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
 
§ 23  Oppløsning  
Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av 
idrettsrådet tilfaller idrettsrådets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 
idrettskretsen.  
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Vedlegg 2 
SAMARBEIDSAVTALE DIR-DK 
ÅRSMØTE DRAMMEN IDRETTSRÅD 
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