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PROTOKOLL STYREMØTE NR 10 – 2020/2021 
 
DATO:   TIRSDAG 9. FEBRUAR 2021 
STED:  TEAMS.  
KLOKKA:   17.30-19.30.  
Deltakere:  Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Silje S. Johansen, 

Anne Cecilie Iversen, Knut Arvid Syvertsen, og Lars Erik Olsen. 
Forfall:  
Ikke møtt: Annette Kagiavas. 
Fra adm:  Geir Skinnes og Janne C. Hafskjold 
 

 
45/20  PROTOKOLLER / REFERATER       
45.01  Protokoll nr. 8 2020, gjennomgang og godkjenning 

Det ble stilt et spørsmål i forhold til Viken idrettskrets’ anleggsundersøkelse som 
Drammen idrettsråd er invitert inn i. Siden DIR leverte grunnlagsmaterialet er det 
ikke mottatt noe mer informasjon om prosessen.    

Vedtak: Protokollen vedtatt og publiseres på nettsidene 
 

45.02  Styreportalen, gjennomgang av funksjonalitet     
Formålet med å opprettholde denne saken på sakslistene er å få tilbakemeldinger fra 
styremedlemmene på hvordan de oppfatter portalens funksjonalitet.  

Vedtak: Tatt til orientering 
 

46/20  INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER. 
46.01  Søknad Aktiv i IL -  inkludering 2021, orientering 

Sissi redegjorde for årets til dialog med NIF vedr ny søknad om midler for 2021. Vi har 
søkt om det samme beløpet som i fjor, 1,5 millioner kroner.  
Ny søknadsfrist for Aktiv i IL er satt til 26.02. Det er tatt inn som en del av årets 
søknad, et punkt om restsum fra 2020.  

Vedtak: Tatt til orientering 
     

46.02  Rapportskjema for møter        
  Skjema som skal brukes: https://form.jotform.com/51723170423951   

Innsendte skjema lagres i en felles katalog merket “Eksterne møter”. Vi ber om at alle 
leser gjennom referatene fra møter DIR deltar på. Det ble spesielt orientert om de to 
høringene til DK angående koronasituasjonen og samfunnsdelen i kommunens 
påbegynte temaplan. Lenke til katalogen ligger i Teams. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
46.03  Covid-19, status kommunale forskrifter.      

Det er åpnet for trening inne for barn og unge under 20 år. Fortsatt ikke åpnet for 
trening inne for aldersgruppen over 20 år. 
Utendørs er lov å trene for alle med antall og avstandskrav. 

https://form.jotform.com/51723170423951
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Det er ikke tillatt med utendørs eller innendørs idrettsarrangement (kamper, cuper, 
stevner, turneringer o.l). 
Denne paragrafen gjelder ikke:  
Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten og 
profesjonelle idrettsutøvere, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

46.04  Klubbledermøtet 18 februar       
  Orientering om agenda:  

Status 2021, Økonomi: Anlegg og klubbundersøkelse lagseide   
 anlegg, Korona: Nedstenging og frafallsproblematikk, Antidoping, Veien videre 

Påmeldt pr. dd 28 personer. Frist 15 februar. Invitasjon med lenke til Teamsmøtet 
sendes ut 16 februar. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

46.05  Møteplan fram til Årsmøtet: 
09.02: Styremøte (Teams) 
18.02: Klubbledermøte (Teams) 
16.03: Styremøte 
20.04: Styremøte 
28.04: Årsmøte 
Koronasituasjonen vil avgjøre møteformen i de øvrige møtene 

Vedtak: Møteplanen vedtatt 
 
47/20  ANLEGGSSAKER        
47.01 Undersøkelsen om drift av lagseide anlegg 

 Det ble orientert om undersøkelsen vedr. drift av lagseide anlegg og foreløpig 
 utkast til presentasjon av denne. Ros til Geir og Per FO for jobben som er  
 gjort. Rapporten vil bli et viktig dokument i det videre arbeidet om harmonisering. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
47.02  Andre aktuelle saker/prosesser 

Det ble orientert situasjonen vedr. Turnhall i Mjøndalen (befaring og nye krav), 
snødeponi på Konnerud, befaring på Berger, Liers planer om 100 års minnemarkering 
i anledning Torleif Haug gullmedaljer i 1924. Konneruds samtaler med DK om å overta 
driften av bandybanen kan bli en mal for hvordan klubber kan drifte kommunale 
anlegg. Skøytebanen i Svelvik er blitt en stor suksess, masse aktivitet.    

Vedtak: Tatt til orientering 
     

47.03  Ishall, bandyhall 
Det har vært møte med ishockeyforbundet. Forbundet vil følge opp overfor DK.  Det 
er innkalt til møte med bandyforbundet, DIR og de seks klubbene bak initiativet til 
bandyhall. Det er viktig for disse klubbene å få prosjektet forankret i hovedstyrene. 
Ishall er prioriteres før bandyhall. Minner likevel om at det ikke er avsatt ei krone i 
DKs budsjett for de nærmeste fire årene til nye anlegg. 

Vedtak: Tatt til orientering 
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48/20  SAMARBEID MED KOMMUNEN      
48.01  Fordeling av treningstid 

Arbeidet med at DIR skal overta ansvaret pågår. I 2021 vil fordelingen skje ved et 
samarbeid DIR/DK. Det er flere parallelle prosesser i DK som gjør det vanskelig å 
overta i 2021. Nytt bookingsystem skal iverksettes, noe som krever mye arbeid.  

Vedtak: Tatt til orientering 
      

48.02  Aktive lokalsamfunn 
Rapport for alt folkehelse og samfunnsarbeid er oversendt Drammen kommune. DIR                            
er allerede i gang med utkast til forslag til ny tildeling for 2021.  
Saken skal opp til behandling i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i april. 
Skrivefrist for saken er 6 april og DIR tar en aktiv rolle i utformingen av saken. I 
samarbeid med VIK og Drammen kommune er det søkt midler fra Sparebankstiftelsen 
pålydende kr 500.000 kr. 
Monica Skaane Bakken ble nytilsatt i kommunen januar 2021 og skal ha 
koordineringsansvar for AL, fritidskort og kommunens Sommerskole. DIR og 
kommune har allerede hatt flere møter.  Janne har utarbeidet en meget flott rapport 
for arbeidsåret 2020: “Idrettens samlede samfunnsarbeid”. Den omhandler Aktive 
lokalsamfunn, Aktiv i idrett, Paraidrett, Idrettskontakter og Folkehelse. Denne er 
oversendt sentrale politikere. Styremedlemmene ble bedt om å lese denne nøye. 

Vedtak: Tatt til orientering 
           
48.03  Arve Røren slutter, hva nå?        

Det er bekymring i idrettsavdelingen når det gjelder hvem som vil overta denne 
stillingen og ikke minst over hvordan arbeidet med idrett er blitt organisert i den nye 
kommunen. Det ønskes at DIR engasjerer seg. Vi bør påpeke at det må inn en person 
med idrettsfaglig bakgrunn, en idrettssjef eksempelvis på virksomhetsledernivå.  

Vedtak: Tatt til orientering 
 

48.04  Vaksineringen i Drammen, bruk av idrettshaller 
Det ble orientert om saken vedr. bruken av idrettshaller til vaksinering, en sak som 
har fått relativ stor oppmerksomhet i lokalpressen. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
49/20  ØKONOMI        
49.01  Regnskapsrapporten pr. desember 2020  

Rapporten ble gjennomgått. Det ble  foreslått en avsetning på 300.000 til oppstarten 
av AL i MIF i 2021. Dette ble vedtatt. Dermed vil årsregnskapet omtrent ende i 
balanse.     

Vedtak: Tatt til orientering 
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49.02  Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet, KUD pakke 4  
Det ble orientert om ordningen. Når den lanseres vil dette kommuniseres ut til 
idrettslagene vis nyhetsbrevet. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

50/20  AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER    
50.01  Nasjonal arbeidsgruppe idrettsråd 

Gruppen har omsider kommet i gang med sitt arbeid. Det har vært avholdt et møte i 
referansegruppen hvor vi er med. Per B redegjorde for arbeidet så langt. Ikke spesielt 
imponerende, mye opplagtheter og lite konkret i den nasj. gruppen. Ref. gruppen har 
spesielt påpekt to ting: Legitimitet i egne organisasjon (NIF) og finansiering. Noe må 
komme via NIF, idrettstinget kan ikke pålegge kommunene å finansiere 
idrettsrådene! Referansegruppen vil måtte vurdere å legge fram endringsforslag når 
det endelige forslaget fra NIF-gruppen foreligger. Det er lagt opp til to/tre møter til i 
hver av gruppene. NIFs forslag skal etter planen foreligge 1. mars. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
51/20  SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Ingen saker til behandling. 
 
Eventuelt 

Lars Erik viste til bevilgningen på 15. milloner kroner til Fritidskortet. Han var redd for 
at dette kunne bli en byråkratisk ordning. Janne meddelte at hun satt i den nasjonale 
komiteen og skulle jobbe for et dette ble enklest mulig for klubbene. 
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