
 

 
REFERAT STYREMØTE 9/2014 

 
 

DATO: Tirsdag 24. februar 2015 
STED: Strømsgodset IFs klubbhus.  
KLOKKA: 17.00 
Tilstede: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Geirr Kihle, Per Burud, Monica Møller, Steinar Sørensen, Eli Tufte 

Hanssen, Silje N. Nørvåg. 
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder(DL), Geir Skinnes, idrettskonsulent og Janne C. 
Hafskjold, idrettskonsulent,  

Forfall: Ravi Sunder, Gry Mile Jacobsen, Steinar Sørensen. 
 

Sak nr. 

48/14  PROTOKOLLER / INFORMASJONER. 

48.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 8/2014 – 29. januar. 
  Protokollen ble godkjent og endelig utgave gjøres tilgjengelig på DIRs nettside. 
 

48.02  Presentasjon fra / dialog med dagens vertsklubb, SIF breddes ledelse. 
  Finn Andersen presenterte SIF i et historisk perspektiv.  

Trygve Kollberg tok for seg nåtidens utfordringer, anleggssituasjonen er vanskelig, både i 
forhold til arealet man har i dag, og ikke minst ift nye arealer. Ønsker at DIR engasjerer seg i 
problematikken rundt utviklingen av Gulskogen området, spesielt når det gjelder det 
manglende fokus på idrettsanlegg i DKs planer for området. Gjennomgikk de enkelte 
gruppers anleggsbehov bl.a. behovet for kunstis-flate. 

 

49/14  DIRs ÅRSMØTE i Drafnkollen onsdag 25. MARS 2015. 

49.01  Kjøreplan for årsmøtet – hvem får ordet og hvor lenge i formøtet? 
Det legges et stramt tidsskjema for alle innlegg i formøtet slik at årsmøtet kan settes etter 
planen kl. 1900. 

49.02  Regnskap for DIR 2014 – økonomiske rammer og budsjett for 2015. 
DL gikk gjennom status pr. dd. DIR har en solid økonomi. Endelig resultat legges fram på 
styremøtet 16. mars.  Budsjettforslag til årsmøtet vil følge samme mal som i 2014. 

   

49.03  Status og framdrift for strategi- og handlingsplan DIR for 2015-2016. 
Kort gjennomgang av status. Det gjenstår fortsatt noen punkter. Det fremlegges en endelig 
versjon for godkjenning til neste styremøte. 

49.04  Fordeling av ansvar for ulike deler av årsberetning samt utsendinger. 
Det er sendt ut et oppsett til styret der ansvar for tekst er definert. Frist for innsending er 11. 
mars. Endelig versjon legges fram for godkjenning på styremøtet 16. mars. 

   

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



 

 
50/14  DIVERSE SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE  

50.01  DIRs innstilling til årets prisutdelingsseremoni (U-stipend og markering av 
gullvinnere den 19. mars). 

Vedtak:  Ola Stunes Isene, IF Sturla får prisen for gutter. Tiril Liverud Knudsen og Marthe Klausen, 
begge Konnerud IL, deler prisen for jenter. 

50.02  Samarbeid m/politikerne (Bystyrekomiteen for Byutvikling og Kultur) i 2014. 
DIR er invitert til et dialogmøte med Bystyrekomité «Kultur, idrett og byliv» 10. mars.  
Fra DIR deltar JR, PB og administrasjonen. 
Det fastsatte dialogmøtet (fastsatt til 25. mars og flyttet til 18. mars) erstattes av ovennevnte. 
Det planlegges en politisk debatt om anlegg i mai og en ny debatt/valgkampmøte tidlig til 
høsten. Datoer fastsettes senere. 

50.03  Inkludering i IL – status for 2014 og veien videre / planer og pålegg for 2015.  
• Lavterskelinformasjon mot gitte grupper. Informasjonsfilm produseres av Ancora UB. 
• Kompiskort, kort presentasjon av tanker om innhold i ordningen.  
• Det er mottatt gode tilbakemeldinger på vårt arbeid fra våre samarbeidspartnere, DK og 

NIF.  
• Kommunenes arbeid mot radikalisering. DIR ikke invitert noe som oppfattes som 

underlig. 
Etterskrift: Det er sendt en henvendelse om dette til DK. 

50.04  Ny friidrettsbane / friidrettshall – status etter prosess med VNI og NFIF / IL. 
Kort oppsummert om status dd. Rapport med anbefalinger er levert til styringsgruppen  og 
det vil informeres om rapporten i formannskapet 17. mars  

51/14  ANLEGG-SAKER samt TILDELINGS-STRATEGIER  

51.01  Status for 3-4 tildelinger i 2014 og endringer for framtida. Endring LAM? 
LAM: Skal man legge fram et forslag på årsmøtet i henhold til det som ble bestemt på 
Idrettsrådsseminaret? Administrasjonen kommer tilbake med mer informasjon om dette til 
neste møte. 

51.02  Status for hall- og kunstisplanene på Konnerud og på Øren. 
Konnerud kunstis: DK har besluttet å bygge banen som en total- entreprise. Det ser ut til å bli 
forsinkelser på grunn av kommunale prosesser, mulig at anbudet ikke kan legges ut i Doffin 
før etter ferien. Sande kommune har bekreftet at de bidrar med sin andel i prosjektet. 
Øren: Første gangs behandling med høring er i gang. Reguleringsplanen kan tidligst 
behandles politisk i april. 

51.03  Idrettens ønsker i fht. Campus Marienlyst og mulighetene for nye anlegg 
  Det oppleves at det er lite framdrift i denne prosjektgruppen. 

52/14  ORIENTERINGSSAKER. 

52.01  Status lagsutvikling – nye opptak / ikke foretatt idrettsregistrering. 
Ingen nye lag siden sist. Åtte klubber har ikke rapportert medlemstall ennå. Disse følges opp 
av BIK. 

52.02  Idrettens og DIRs høringsuttalelse til kommunens nye arealplan. 
  DL orienterte om høringssvaret avgitt av DIR. Kopi er også sendt til sentrale politikere. 
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52.03  Bør DIR gi innspill til BIK om nytt Idrettspolitisk Dokument for 2015-2018? 

KF og GS går i gjennom Idrettsrådet i Trondheims oppsett og ser om vi må gjøre noen lokale 
tilpasninger og sender det inn innen fristen. Kopi av innsendt høring sendes til styret. 
  

52.04  Aktuell info fra daglig leder, ansatte og fra styremedlemmer. 
PB: Tildelingsutvalget har hatt møte med SIF vedr. deres synspunkter om tildeling av 
kommunale midler. SIF er fornøyd med at kriteriene nå blir revidert og at det legges fram nytt 
oppsett til informasjon på årsmøtet.  
 
GK: informerte om hallplanene på Konnerud. Påpekte også faktafeil i DTs artikkel om saken. 
DIR presiserer at KIL bygget hallen og står fortsatt som eier og drifter av hallen. 
 

 DL: Tivoli kan fortsatt arrangeres på kastfeltet. Oppstart av tivoliet er 14. mai. 
Tvangssalg av Tennishallen: Flere interessenter er på banen . DIR innkaller til et møte med 
de som vi veit er interessert for å samordne de forskjellige ønskene. Viktig at et salg ikke 
blokkerer for utvidelsesmulighetene for Berskaughallen (Tennisbanene ute) 
 
Det er utarbeidet utkast til ny logo og styret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe fram et 
endelig forslag. 

papirer  
Neste møte: 16. 3 kl 1700 på Idrettens Hus.  
 
Møtet hevet kl. 19.50 

 
 
 

Geir Skinnes  
Referent 

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


	48/14  PROTOKOLLER / INFORMASJONER.
	48.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 8/2014 – 29. januar.
	48.02  Presentasjon fra / dialog med dagens vertsklubb, SIF breddes ledelse.

	49/14  DIRs ÅRSMØTE i Drafnkollen onsdag 25. MARS 2015.
	49.01  Kjøreplan for årsmøtet – hvem får ordet og hvor lenge i formøtet?
	49.02  Regnskap for DIR 2014 – økonomiske rammer og budsjett for 2015.
	49.03  Status og framdrift for strategi- og handlingsplan DIR for 2015-2016.
	49.04  Fordeling av ansvar for ulike deler av årsberetning samt utsendinger.

	50/14  DIVERSE SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE
	50.01  DIRs innstilling til årets prisutdelingsseremoni (U-stipend og markering av gullvinnere den 19. mars).
	50.02  Samarbeid m/politikerne (Bystyrekomiteen for Byutvikling og Kultur) i 2014.
	50.03  Inkludering i IL – status for 2014 og veien videre / planer og pålegg for 2015.
	50.04  Ny friidrettsbane / friidrettshall – status etter prosess med VNI og NFIF / IL.

	51/14  ANLEGG-SAKER samt TILDELINGS-STRATEGIER
	51.01  Status for 3-4 tildelinger i 2014 og endringer for framtida. Endring LAM?
	51.02  Status for hall- og kunstisplanene på Konnerud og på Øren.
	51.03  Idrettens ønsker i fht. Campus Marienlyst og mulighetene for nye anlegg

	52/14  ORIENTERINGSSAKER.
	52.01  Status lagsutvikling – nye opptak / ikke foretatt idrettsregistrering.
	52.02  Idrettens og DIRs høringsuttalelse til kommunens nye arealplan.
	52.03  Bør DIR gi innspill til BIK om nytt Idrettspolitisk Dokument for 2015-2018?
	52.04  Aktuell info fra daglig leder, ansatte og fra styremedlemmer.


