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DATO:   MANDAG 7. MARS 2022 
STED:  Idrettens Hus/Teams 
KLOKKA:   17.30-19.30.  
 
Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Runar Dammen, Geirr Kihle, Silje S. Johansen, Anja K. Lønseth, 
Knut Arvid Syvertsen og Lars Erik Olsen. 

Forfall: Annette Kagiavas 

Fra adm: Geir Vetterstad Skinnes, Janne Cecilie Hafskjold og Xiuzhi Zhang (Suzy) 

Årets vellykkede skisprint ble avholdt 3. mars.  Det er et stort apparat som skal til for å få 
gjennomført et arrangement av denne størrelse. Ikke minst gjelder dette alle de frivillige som står på 
med rigging og som stiller opp også under barneskirennet. En takk til Konnerud IL for vel blåst 
arrangement er sendt fra DIR.  

43/21   PROTOKOLLER / REFERATER        
 01.43  Protokoll 7 – 2021/22        
Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene 

 
44/21   INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.  
01.44  Handlingsplanen 
Kort gjennomgang av status pr. mars.        

02.44  Fadderordning, forslag til prosess 
Fadderordning: Det er laget er skjema som styrets medlemmer skal fylle ut. Hver og en plukker ut til 
sammen 8 klubber med minst to fra hver av de gamle kommunene. AU legger dette fram i neste 
styremøte. Valgene vil bli kjent via årsberetningen som legges fram på årsmøtet.  

03.44  Årsmøtet 2022 
DL følger opp fristene framover. Rekken med styremøter er satt opp i henhold til disse fristene. 
Styret vil fremme lovforslag om overgang til to årige perioder fra årsmøter. 

Styret legger også fram nytt forslag til fordeling av LAM midlene. AU utarbeider dette til neste 
styremøte. 
Vedtak: Tatt til orientering 

04.44  Regional idrettsrådskonferanse i Drammen 9 mars  
DIR stiller med Per B, Per F-O og Geir S. 
Vedtak: Tatt til orientering 

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8 – 2021/2022 
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05.44  Anleggskonferanse i Lillestrøm      
DIR deltar: Per F-O, Geir K, Runar, Knut Arvid og DL. 
DL koordinerer reiseopplegget. 
Vedtak: Tatt til orientering 

06.44  Aktiv i idrettslag        
Konferanse 7 april – Erfaringsutveksling for alle som er med i ordningen.  

Orientering om søknadsprosess 2022:  
Søknadsfrist for å søke Aktiv i idrettslag var satt til 18 februar. Til sammen mottok DIR 41 ulike 
søknader. Total søknadssum er høyere enn tildelingen fra NIF og dette har medført en utfordrende 
jobb. Søknadene er behandlet etter gjeldene kriterier fra KUD og NIF.  
Vedtak: Tatt til orientering 

07.44  Toppidrettsforum i Drammen – 22 mars 
Anja orienterte. Dette er et samarbeid mellom Olympiatoppen Sørøst og DIR. I tillegg til Anja deltar 
Per B og Geir S. 

08.44  Årsmøte VIK 1., juni.  
DIRs delegater tas ut senere. Valgkomiteen til VIK har bedt om kandidater fra gamle Buskerud. 

09.44  Felles søknad fra Drafn og SIF.  
Noen uklarheter ift målgrupper og mulig utfordrende presedens gjør at den må sjekkes før endelig 
avgjørelse. 
Vedtak:  Styret gir AU fullmakt til å fatte endelig avgjørelse. 

 
45/21   ANLEGGSSAKER  
01/45  Åskollen, ny ungdomsskole:  
Nytt møte 19. Mars. Anja møter 

02/45  Strømstøtte:  
Få klubber har søkt om dette. Fristen er ikke ute, men det sendes en påminnelse.. 

03/45  Konnerud Ils anleggsplaner 
PB redegjorde for møtet med Konnerud IL og anleggsplanene framover. Førsteprioritet er ny 
dobbelhallhall.  Denne kommer i tillegg til den nåværende. Viste ellers til referat i møtemappa. 

 
46/21   SAMARBEID MED KOMMUNEN  
01.46  Møte med ordfører 01.3.2022 – DIK, ishall i Drammen  
Ishockeyklubben hadde bedt om et møte med ordfører for å informere om ishallproblematikken. Alt 
i alt et positivt møte, men en hall ligger nok et stykke fram i tiden. Temaplanarbeidet blir veldig viktig 
for idretten. Stikkordene må bli finansiering, inkl. driftsmodeller, plassering og tenk grønt!  
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Det ble klart gitt uttrykk for at kommunen er helt avhengig av frivilligheten. DIR fikk ros for sin 
ryddighet i arbeidet med kommunen. 
Vedtak: Tatt til orientering 

02.46   Arbeidsgruppe kunstgress: DIR, NFF Buskerud, DK    
Oppsuging av granulat utenfor spilleflater er ikke mulig. Det blir fremmet en politisk sak i mai vedr 
enkel støtteordning til lagseide anlegg. Idrettslagene MÅ ta dette på alvor og starte opp 
prosjekteringen for utbedring av kravene til oppsamling og opprenskningen i områdene rundt 
spilleflatene.  
Vedtak: Tatt til orientering 

03.46  Antidoping          
Runar redegjorde for den avholdte temakvelden der det var skuffende frammøte. Styringsgruppen 
skal møtes for å evaluere. Det er ønskelig med flere samlinger, men man må se nøye på hvordan 
man skal nå fram med budskapet.  
Vedtak: Tatt til orientering 

04/46  Temaplan Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, framdriftsplan  
Oppstart av arbeidet er planlagt 8 juni gjennom vedtak i HU. DIR har etterlyst et rammeverk/ 
disposisjon for planen, men det er foreløpig ikke lagd noe slikt. DK presiserer at DIR skal involveres 
godt i prosessen. 
HU leder Hilden har ytret ønske om en workshop i april der temaet er bygging og drift av 
idrettsanlegg.  
Vedtak: Tatt til orientering 

 
47/21  ØKONOMI  
01.47  Regnskap 2021, utkast budsjett 2022     
Regnskapet er ikke endret siden siste styremøtet. Budsjettet vil bli presentert i grovere format til 
årsmøtet. 
Vedtak: Tatt til orientering 

48/21   Søknader/saker med økonomiske konsekvenser 
01.48  NM Støtte, søknad fra Drammens Turnforening    
Søknaden ble utsatt til neste møte, i mellomtiden skal det annonseres med søknadsfrist 1 april slik at 
flere idrettslag blir klar over muligheten. 
Vedtak: Tatt til orientering 

49/21  Møteplan fram til årsmøtet 
• Onsdag 6.4 (godkjenning av årsregnskap og utsending av innkalling) Kl. 1730 
• Tirsdag 19.4 (godkjenning av årsmøtepapirene, behandling av innkomne forslag) kl. 1730 
• Onsdag 4.5. Årsmøte 

Vedtak: Tatt til orientering 



 

Schwartzgt 6 - 3043 DRAMMEN-tlf. 32 20 82 12 

E-post: post@drammenir.no  -  Hjemmeside: http://www.drammenir.no 
 

Eventuelt:    
Det blir tre befaringer/orienteringer om Aktive lokalsamfunn i regi av VIK, DIR og DBK. Det blir besøk 
fra Færder kommune, Nesbyen kommune og Bjerke bydel i Oslo. 
 

 
Per Burud       Geir Skinnes  
Referent       Referent 
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