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REFERAT FRA STYREMØTE NR 6/2011-2012. 
 
 

DATO  : TIRSDAG 8. november 2011 kl. 18.30 
STED  : Idrettens Hus, møterom C 
TILSTEDE : Jan Rockstad, Kjell Nilsen, Eli Tufte Hanssen, Ravi Sunder (fra sak 34), 

Julie   Nålby (til sak 34), Tone Sverreson Ørmen, Hanne Bredde Vig. 
Fra Admin : Oddvar Moen, An-Magrit L. Saksvik. 
FORFALL :Monica Sun Bakken, Kyrre Frøyd, Bjørn Orhagen. 
 
Sak nr. 
31/11  PROTOKOLLER / REFERATER 
31.01 PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 5/2011 – 12. oktober. 
Vedtak:  Protokollen godkjennes og legges ut på DIR’s nettside. 

  
32/11  DRAMMEN IR i 2011-2012. 
32.01 Dialog med Valgkomiteen 

DIR’s Valgkomite hadde møte parallelt med styremøtet og gjennomførte 
samtaler med de av styret som er på valg og var til stede. 

 
32.02 Dato og sted for årsmøtet 2012  

 DIR har mottatt invitasjon fra Åssiden IF som er 75 år i 2012 om å få være 
vertskap for årsmøtet i 2012.  

Vedtak: DIR tar imot tilbudet og besluttet å legge årsmøtet 2012 til tirsdag 20. 
mars i ÅIF’s klubbhus. 

 
32.03  Status bemanning DIR / konsekvenser av tapte inntekter. 
Orientering: DIR’s nye medarbeider An-Magritt er godt i gang med sin jobb for DIR og 

prioriterer arbeidet med Inkludering i IL ut året. DL går da ned i 80 % stilling. 
  Forslaget til 2012-budsjett fra Drammens rådmann vil medføre et dramatisk 

kutt på 40 % for DIR’s drift. Mulige andre inntaktskilder / nedbemanning i DIR 
ble diskutert i fall ikke politikerne endrer budsjettet på dette punkt. 

Vedtak: DIR-styret jobber for å sikre den økonomiske DK-støtten til sin drift.  
32.04  Framtida for Inkludering i IL ut fra rådmannens foreslåtte lave DK-støtte. 
Orientering: DIR har pr dato ennå ikke mottatt årets tildeling fra DK til Inkludering i IL. 

Saken er tatt opp med administrasjonen og politikerne i flere møter. DIR bør 
nå bruke media for å påvirke politikerne til å få kommunale bevilgninger som 
følger opp Statens bidrag til arbeidet. 6-8 klubber jobber med Inkl. i IL pr i 
dag. Flere klubber kan benyttes til dette viktige arbeidet dersom 
bevilgningene hadde vært større. 

Vedtak: Uten økte kommunale midler vil aktivitetsnivået i Inkludering i IL ikke 
kunne økes og arbeidet heller ikke utvides til flere deler av byen.  

 
32.05  Prioriterte oppgaver / prosjekter som må skrinlegges. 
Orientering: Dersom bemanningen i DIR må redusere pga av bortfallet av reklameavtalen 

og årets kompensasjon for den, vil DK igjen måtte overta flere av de 
arbeidsoppgavene som de siste årene har blitt overført til DIR. DIR vil heller 
ikke kunne delta i samme målestokk i dagmøter om ny Hovedplan etc.  



Vedtak: Dersom midler til drift av Drammen IR reduseres må store deler av DIR’s 
oppgaver overtas av DK. 

 
33/11  UTVIKLINGSSTIPENDIER 2011. 
33.01  Innstilling overfor DK  
Orientering: Stipendkomiteens forslag ble gjennomgått av Stipendkomiteens leder Hanne. 

De innstilte på at 3 av søkerne hver mottar 13.000,- i stipend i 2012. 
Vedtak: DIR-styret foreslår over for DK at de tre innstilte kandidater mottar 

kommunens Utviklingsstipend for 2012. 
NB!  Kandidatenes navn er hemmelige til utdelingen foretas!  
 
33.02  Dato og sted for utdelingene – praktisk oppfølging. 
Orientering: Utdelingen ønskes primært gjennomført på DHK’s kamp mot Runar fredag 

25/11. DIR kontakter klubblederne for å sørge for at kandidatene er tilstede 
på arrangementet hvor tildelingen skal skje.  

Vedtak: DIR anbefaler at tildelingen skjer på DHK-kamp fredag 25/11, alternativt 
under tenningen av julegranen 26/11, DHK-kamp den 16/12 eller under 
Ekorn-cup i Konnerudhallen i romjulen.  

 
34/11  ANLEGGSSAKER / Spillemiddel(SM)-prioritering. 
34.01 SM-prioritering for 2012 – Innstilling fra Anleggsutvalg. 
Orientering: Anlegggskomiteen har gjort en prioritering av anlegg som kan motta SM-

midler i 2012. Det eldste anlegget, kunstis på GG, blir prioritert sist blant 
fornyede søknader. DIR ønsker at lagseide anlegg prioriteres foran 
kommunale anlegg for hhv fornyede søknader og nye søknader i år, se 
vedlagte liste. Nærmiljøanlegg foreslås prioritert etter samme prinsipp.  

Vedtak: Styret sluttet seg til Anleggskomiteens innstilling for prioritering av SM-
midler for 2012. Prioriteringslister og følgebrev til bystyret vedlegges 
protokollen. 

 
34.02  Felles brev fra DIR og DK til BIK og fylket ang prioritering på fylkesplan. 
Orientering: Brevet er diskutert i Anleggskomiteen og med VNI. Det vil rette fokus på den 

lave prosentvise tildeling av SM-midler til Drammen (kun16 % i 2011 til tross 
for at 24 % av søknadene er fra Drammen).  

Vedtak: Brev fra DIR og DK om saken sendes DK og BIK i uke 45. DIR ønsker at 
DK og BIK formidler våre syn på saken overfor Buskerud fylke. 

 
34.03  DIR’s Topp-prioriterte anlegg  – hvordan bør dette jobbes videre med? 
Orientering: Utgår. Se sak 35.02 

 
35/11  VIDERE DIALOG MELLOM DIR OG DRAMMEN KOMMUNE  
35.01  Oppfølging DIR’s innspill / utfordringer til partiene i budsjettprossene. 
Orientering: DIR v/Jan Rockstad og Oddvar Moen deltok i den åpne budsjetthøringen i 

formannskapet 7/11 og fokuserte på de 4 viktigste. Signaler fra et møte med 
ordføreren og rådmannen v/ kommunaldirektør Eek forut for budsjetthøringen 
ble diskutert, bl.a. behovet for at Haukås-løypa må ”reddes” nå.  

Vedtak: DIR samarbeider med Drammen slålåmklubb om brev som sendes 
byutviklingskomiteen vedr. viktigheten av å redde Haukåsløypa nå.  

 
35.02 DIR’s forslag til anleggsprioriteringer framover / samhandling med VNI. 
Orientering: DIR blir kalt inn til et 1.møte i den viktige prosessen om hovedrullering av 

anleggsprioriteringer for framtiden. Ordføreren ønsker at idretten og DIR 
gjennom en slik prosess blir omforente om hvilke anlegg som skal prioriteres 
på kort og lang sikt. DK kommer med et forlag til prosess og prinsipper. 



Vedtak: DIR vil delta i en tett og god dialog med DK v/VNI for å diskutere seg 
fram til enighet om prioriteringene av anlegg for framtiden. 

 
35.03 Hvordan kan DIR få ”landet” den ønskede samarbeidsavtalen med DK 
Orientering: Samarbeidsavtalen mellom DK og DIR er ennå ikke underskrevet. 
Vedtak: Styreleder kontakter ordfører for at de i fellesskap kan underskrive 

Samarbeidsavtalen snarest mulig. 

 
36/11  ORIENTERINGSSAKER 
36.01  Lagstatus / opptak av nye lag   
Orientering: Gulskogen Bordtennisklubb er tatt opp i NIF / DIR. Et ønsket Snowboard-lag  

er henvist til BIK for å søke om opptak. BIK bør primært be de ta kontakt med 
en eksisterende skiklubb for å bli egen gruppe der. 

 
36.02  Nye søknader om Inkluderingsmidler  
Orientering: Strømsø Cricket, Gulskogen Bordtennis og Drammen Basket har 

inkluderings-tiltak og har søkt om støtte til disse. De to første vil motta litt 
støtte for dette året forutsatt at DIR mottar tildelt DK-støtte for 2011  

 
36.03  Inkluderingsseminar for medvirkende IL  
Orientering: Det jobbes med et motivasjonsseminar på Tollboden 28/11 for de klubbene 

som arbeider med Inkludering i IL. Flere ressurspersoner vil informere om 
tilsvarende arbeid i sine kommuner. VNI v/Marte Bøhm og representant  fra  
Minoritetsrådet vil bli invitert. Også nye, aktuelle klubber vil bli invitert. 

 
36.04  Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer. 
Orientering: Ingen spørsmål utover sakslisen. 
 
36.05  Aktuell informasjon fra daglig leder 
Orientering: Skiskytteranlegg på Konnerud (Vallers-banen) v/Drammen Strong. Prosessen 

er i gang i fht aktuelle instanser i kommunen.    
Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning. 
 
37/11  EVENTUELT  
  - Tid og sted for neste styremøte er onsdag 14/12 kl. 17.00. 
 

Drammen 9/11 2011 
Hanne B. Vig 

Referent 
 

 

Kopi sendes til: 
 

DRAMMEN KOMMUNE: Kommende kommunaldirektør X.X:,  kultursjef Tone Ultveit Moe, fung. 

virksomhetsleder Live Johannessen, prosjektmedarbeider Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy 

Svendsrud, idrettskonsulent Marte Bøhm, fysiotekleder Elin Hannevig Celius, samt leder og 

nestleder  i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Knut Anders Berg. 
 

 

IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets, Bedriftsidrettskretsen, Buskerud Fylke 

v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR (Arild 

Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt valgkomiteen i DIR (Bjarne Stabæk, Arne 

L. Andersen, Kari H. Bodahl, Arild Fredriksen). 

 
 


