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DATO:   ONSDAG 6. APRIL 2022 
STED:  Idrettens Hus 
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 

 

50/21   PROTOKOLLER / REFERATER        
 01.50  Protokoll 8 – 2021/22 
Protokollen er lagt ut til godkjenning i Teams, noen har ikke godkjent slik at PB tok opp noen 
punkter for avklaring. 

Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene 

 
51/21   INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.  
01.51  Handlingsplanen 
Ingen endringer siden sist. 

02.51  Fadderordning 
Fadderklubber er valgt og fordelt og en revidert og vasket ligger i Teams.  

Det må utvikles en slags «instruks» for hva man skal legge vekt på når man tar kontakt. To, tre 
spørsmål som skal starte en dialog. 

 

03.51  Årsmøtet 2022 
1. Finne en dirigent 

a. Roar Bogerud, Pål Thomassen, Marit Skretteberg og Boye Skistad 
b. Styret bes tenke gjennom om de har andre aktuelle kandidater 

2. Sak om felles kriterier for tildeling av LAM 
a. Ligger utkast til nye kriterier i Teams 
b. Aktivitetstall skal heretter brukes som grunnlag 
c. Et par klubber kommer skjevt ut, disse bør orienteres godt i forkant 

 
52/21   ANLEGGSSAKER   
Anleggskonferansen i Lillestrøm, oppsummering 
Tema 1 var oppvarming av kunstgress med eksempler fra idrettslag og leverandører. 

PROTOKOLL STYREMØTE NR 9 – 2021/2022 
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Tema 2: Kunstgress og granulat og Viken Fylkesråds vedtak om å ikke prioritere søknader fra anlegg 
som bruker CBR som ifyll. 

Åskollenprosessen:  
God prosess fra DEKF, tross alt. DEKF har et oppdrag det er å bygge et skolebygg, alle innspill utover 
det tas med som opsjoner 
GIF: stort sett fornøyd, gode innspill underveis. 

IBK, ny idrettshall 
Møte for å presentere sine nye planer for idrettsrådet avholdes torsdag 7 april 18.00. 

Konnerud, nye muligheter  
 

Travbaneutviklingen 
Nytt initiativ  

53/21   SAMARBEID MED KOMMUNEN  
01.53  Arbeidsgruppe kunstgress. 
Ikke hatt flere møter, men det skal avholdes et arbeidsmøte med Fredrikstad kommune mandag 
11.4. kl. 10.00. 

02.53   Temaplan Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, framdriftsplan 
Work Shop arrangeres 30 mai der vi skal høre idrettslagene og legge strategi framover i arbeidet. DIR 
er innkalt til en form oppstartsmøte med frivilligheten inne HU. 

03/53  Toppidrettsforum i Drammen, oppsummering og veien videre 
AKL: Referat fra Anja ligger i møtemappen med lenker til et eget referat som er mer utfyllende. Det 
er etablert en arbeidsgruppe som skal tenke sammen og legge fram et forslag til  

 

54/21  ØKONOMI  
01.54  Årsregnskap 2021        
Gjennomgang av regnskap med noen presiseringer vedr Note 9. Regnskapet ble godkjent. 
Regnskapet ble signert av styremedlemmene. 

55/21   SØKNADER/SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
01.55  NM Støtte, søknad fra Drammens Turnforening 
Ingen flere søknader mottatt. 

Vedtak: Søknaden ble godkjent. Midlene utbetales så raskt som mulig 

 

56/21  AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER 
01/56  Bærekraft for idrettsråd 
Oppsummering fra Webinar 29.3 samt diskusjon om veien videre. DIRs styre etter årsmøtet må ta 
tak i dette temaet og finne eksempler som må dras inn og konkretiseres i våre planer. 
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02/56  Innspill fra Idrettsrådene - kriterier for prioritering av spillemidler 
Vi bør uttale oss om denne formuleringen:  
Kunstgressbaner med plastholdig løst fyllmateriale vil ikke prioriteres i fordelingen av spillemidler 
fra og med 2023. Dette gjøres gjeldende for alle kunstgressanlegg med byggestart etter 
01.01.2023. 
Formulere en uttalelse til hvor svakt dette vedtaket er og hvordan lite framsynt det er at man ikke 
skiller mellom 100 % plast (CBR) og Bioflex med 0.8 % plast. Vedtaket bør reverseres og legges på is 
fram det finnes andre alternativer eksempelvis Bioflex. 

Frist for tilbakemelding er 19 april 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

57/21  AKTIVE LOKALSAMFUNN/AKTIV I IDRETTSLAG 
Oppdateringer om pågående prosesser og planer framover 

Idretts- og aktivitetsråd er fellesnevneren. 

 

Orienteringssaker 
• Blå Kors 
• World Cup, idrettsuke i byen ifm med sprintløpet (pluss mulig lagsprint) 

o Arrangere idrettspolitiske debatter 
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