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 PROTOKOLL STYREMØTE NR 6 - 2020 
 
DATO  ONSDAG 26. AUGUST 2020 
STED  Idrettens hus. 
KLOKKA:  18.00-21.00.  
Deltakere:  Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, , Knut Arvid 

Syvertsen, Silje S. Johansen,  Annette Kagiavas og Lars Erik Olsen. 
Forfall: Anne Cecilie Iversen. 
Fra adm:  Geir Skinnes  
 
Møte nr. 6 - 2020/2021. 
 

Sak nr. 
 
24/20  PROTOKOLLER / REFERATER      
24.01  Protokoll fra styremøte 6 
 Styreleder gikk igjennom noen punkter i protokollen. Ellers ingen kommentarer. 
Vedtak: Protokollen vedtatt og publiseres på nettsidene 
  
25/20  INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER. 
25.01  Undersøkelse for innhenting av planer og ønsker i Drammensidretten 

Det er sendt ut et kartleggingsskjema til alle idrettslagene i Drammen der vi ber om 
at de sender inn sine planer og ønsker. Geirr K påpekte at det manglet et punkt om 
byggherre (Etterskrift: dette er nå lagt inn) 
Pr. dd er det kommet inn 37 svar. Svarfristen er satt til fredag 28.8. 

Vedtak: Tatt til orientering. 
 
25.02  Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 
  Styret:          Adm.: 

Økonomi: Per FO        Geir 
Anleggssaker: Geirr og Knut Arvid      Geir 
Planarbeid, samfunnskontakt: AU og Runar     Geir 
Tildelinger, treningstider: Annette      Geir 
Sosiale medier: Anne Cecilie, Silje      Janne 
Aktive lokalsamfunn: Anne Cecilie, Silje     Janne 
Paraidrett, folkehelse: Runar       Janne 
Kommunens arbeidsgruppe antidoping: Runar, Silje og Annette vara Janne 

  Ellers henvises det til notat som ligger i møtemappen i Teams. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
26/20  ANLEGGSSAKER        
  Orientering om pågående saker 

Friidrettsbanen er forsinket på grunn av at hele banen måtte asfalteres da den gamle 
var for dårlig. Dette forskjøv hele tidslinjen. 
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Kunstis Marienlyst, utskifting av kjøleanlegg. På grunn av dette blir det ikke åpning 
før i uke 50. 
Fotballhallen i rute. Aktivitetsflaten i 2 etasje er kun på 150 kvm. Hallen åpner i 
månedsskiftet november – desember. 

  Ishockeyhall, møte med NHIF. Vedtaket om lokalisering må reaktiveres. 
Prosjekt Bandy/hockeyhall. Ifølge kilder er gruppen nå på en presentasjonsrunde i de 
respektive hovedstyrene til idrettslagene som har deltakere i dette arbeidet. DIR har 
ikke mottatt noen henvendelse ennå. 

  Consto Arena: Åpning av den nye tribunen sist uke, 700m2 til idrettsformål 
  Turnhallen i Mjøndalen: Dispensasjon gitt til videre drift. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
  
27/20  SAMARBEID MED KOMMUNEN      
27.01  Harmonisering av tilskudd og satser, status etter vedtak i kommunestyret 

Møte med Mads og idrettsadministrasjonen fredag. Det var enighet om hvordan 
midlene skal fordeles. Dette er sendt over til DK slik at de kan sette i gang de 
nødvendige prosesser.  

Vedtak: Tatt til orientering. 
 
27.02  Kommunal støtte 2020, rammer, kriterier og plan for utbetaling 
  Utkast til fordeling og problemstillinger lagt fra av nestleder. 
Vedtak: Styret går for modellen som er framlagt, men ber AU gjøre den samme fordelingen 

med grunnlag i aktivitetstall, ikke kun medlemstall. Ved større utslag på 
tildelingene enn hva som ligger inne gis AU mulighet til å utjevne ytterligere slik at 
enkeltklubber ikke kommer urimelig mye dårligere ut enn tidligere år. 

   
27.03  Planstrategi for Drammen, 1 gangs behandling- høringsinnspill fra DIR 

Høringsinnspill innsendt innen fristen. På grunn av flytting av styremøtet ble det ikke 
mulig å behandle teksten før innsending. Dokumentet ligger i Teams 

Vedtak: Tatt til orientering. 
 
27.04  LAM –2020 

Henger i år veldig sammen med sak 27.02. AU legger fram et utkast til 
fordelingsnøkkel til neste styremøte. Se også sak 30.01. 

Vedtak: Tatt til orientering. 
   
27.05  Klage på tildeling av treningstid, Drammen Fekteklubb 

Drammen fekteklubb har fått tildelt treningstid hver dag, også i kjernetid og dermed 
er kontinuiteten ivaretatt. Idrettslaget har fått tildelt treningstid mandag 18-20. 
tirsdag 17-18, onsdag 20-22, torsdag 17-19 og fredag 16-20.  
Idrettslaget har fått tildelt mer treningstid enn medlemsmassen tilsier, med bakgrunn 
i at idrettsrådet ønsker å legge til rette for vekst. Idrettsrådet kan ikke forsvare at 
Drammen Judo i flere år har måttet flytte rundt i ulike lokaler og dermed mistet 
medlemmer.  

Vedtak: Klagen avslås med bakgrunn i argumentene vist i administrasjonens utredning i 
saksframlegget. 
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28/20  KORONASITUASJONEN        
28.01  Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet 

KUD 2 pakken for arrangementer ++ tom 31.8.2020 har søknadsfrist 15.9. Det er 
bevilget en KUD 3 pakke som går ut 2020. Øvrig informasjon finnes på 
www.lottstift.no   

Vedtak: Tatt til orientering. 
 

29/20  AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER    
29.01  Idrettsrådenes status og rolle i idretten, møte med Viken IK. 
  Samarbeidsgruppen for ansatte i idrettsrådene har avholdt møte med Viken IK. 

Formålet er å skape allianser for å sikre idrettsrådene sterkere plass i idrettens 
organer. Den planlagte samlingen for tillitsvalgte 31. august er utsatt inntil videre. 

Vedtak: Tatt til orientering. 
   
30/20  SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
30.01  Søknadsprosess Aktive lokalsamfunn 

Status innkomne søknader, rammer for utbetalinger. Det er kommet inn 18 søknader 
med en samlet søknadssum på kr 1 806 565,00. Det foreslås at 16 søknader innvilges 
med en samlet utbetaling på kr.  1 538 800,00. Det er inndekning i budsjettet på ca. 
1 000 000,- kroner. Restbeløpet sees i sammenheng med sakene 27.02 og 27.04. Det 
kan utbetales midler til klubber med løpende aktiviteter innenfor de budsjetterte 
rammene. Utbetalinger utover denne kommer opp i neste styremøte i samband med 
vedtak i sak 27.04. 

Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker. 

http://www.lottstift.no/
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