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DATO:   TIRSDAG 28. JUNI 2022 
STED:  Idrettens Hus, Drammen – møterom B. 
KLOKKA:   17.30 – 19.30 
 
Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen (teams), Runar Dammen, Geirr Kihle, Silje S. Johansen 
(teams), Anja K. Lønseth, Knut Arvid Syvertsen, Jorunn Tveten og Lars Erik Olsen. 
 

Sak nr. 
01/22  PROTOKOLLER / REFERATER 
01.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 9/2022     
Protokoll 9/21 til godkjenning 
Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene  
 
02.01  Protokoll fra årsmøtet,  
Vedtak: Godkjent, sendes ut til underskriving via Adobe Sign 
                          
02/22  INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.    
01.02  Fastsette styrets møteplan fram til jul. 
Forslag: Fortsette med tirsdager som møtedag. 
Foreslåtte datoer: 30/8-27/9-25/10-29/11 
Alle møtene avholdes fysisk hvis ikke annet blir bestemt.  
Tid: 17.30 - 19.30   
Vedtak: Møteplan og tidspunkt godkjent 
 
02.02  Styre- og prosjektportalen, hvor er vi og hvor går vi?      
Kort innføring av struktur og innhold  
DL ga styret en rundtur i Teams. På Teams viste han ulike kanalene som brukes for informasjon og 
samarbeidsinformasjon med forskjeller organisasjonsledd. Alle filer og skjema ligger tilgjengelig som 
valg på toppen av kanalene.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
03.02  Interne møtereferater, hvor finnes de? 
Kort gjennomgang av filstrukturen for møtereferater. Ligger som bokmerke under «Filer» i kanal 
«Styresaker». 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
04.02  Oppsummering etter Temaplankonferansen 30 mai    
Det er avholdt to møter med DK vedr temaplanen så langt. DK vil invitere til et seminar tidlig i høst 
for å fortsette arbeidet. Tidsplanen er knapp ift et ønsket vedtak i juni 2023 så DIR må holde trykket 
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på DK oppe. Det kan bli aktuelt for oss å lage ferdig en tekst som sendes til DKs administrasjon 
nærmere jul, dette hvis prosessen, etter vårt syn, blir for treg. 
 
05.02  Kommunal støtte 2022, prosess og kriterier for tildelingen. 
Vi har samme sum til disposisjon som i 2021. Vi følger samme kriterier i hovedfordelingen og de vil 
vurderes om satser evt. skal endres. Dette ser vi når første utkast er ferdig. 
Vedtak: Prosess og kriterier for tildelingen ble godkjent. 
 
03/22  AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER     
01.03  Idretts- og aktivitetsråd, informasjon om saken og videre framdrift  
Se mer om dette her:  

1. Utlysning: Søk midler til idretts- og aktivitetsråd (idrettsforbundet.no) 
2. Informasjon og tanker om mulighetsrommet for DIR 

 
Enighet i styret om at et idrett- og aktivitetsråd vil kunne styrke samarbeidet mellom kommune og 
andre frivillige organisasjoner i Drammen. Det viktigste ordet er samskaping.  
Et slikt samarbeid mellom kommune og de frivillige organisasjonene vil kunne gi gevinster for alle. 
 
04/22  SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
01.04  Tivoli 2022, økonomi for DIR       
DL/PF-O har hatt et møte med Axels Tivoli på Teams. Tivoliet har betalt kr.250,000 av kr.500,000 i 
avtale. Tivoliet har, etter utbyggingen av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate mindre plass enn før og ønsker 
derfor en redusert. DL tok kontakt med DK ved Jorunn Larsen og la fram dette ønsket. JL bekrefter i 
samtalen at DK skal dekke de tapte inntektene til DIR.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
02.04  Søknadsrunde Aktive Lokalsamfunn, søknadsfrist 30 juni   
Resultat av søknadsprosessen er veldig positiv, mange søknader som igjen vil føre til knallharde 
prioriteringer da søknadsbeløpet er mye større enn midler til rådighet. Svelvik og IBK har søkt og vil 
bli prioritert.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
05/22  ØKONOMI/REGNSKAP        
Kort gjennomgang av økonomien pr dd.  
Inntektene er høyere enn budsjettert, dette skyldes flere overføringer fra DK spesielt øremerket AL.  
PFO kommenter at regnskap er under kontroll.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
06/22  SAMARBEIDSSAKER        
01.06  Oppdatering politiske arbeidsmøter siden sist 
Møter med programkomiteene i SV, V og H 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2022/stotte-til-idretts--og-aktivitetsrad/
https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/Drammenidrettsrd/Delte%20dokumenter/Styrem%C3%B8ter/2022-2023/M%C3%B8te%201%2028%20juni/Idrett%20og%20aktivitetsr%C3%A5d_mulighetsrom.docx
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• PFO og DL hadde møte med SV. Vi var krystallklare på hvordan ståa er i Drammen, noe flere 
av SVs representanter ble overrasket over. SV ønsker nytt møte med DIR.  

• PB, PFO og Sissi møtte sammen med Kulturrådet partiet Venstre. Kultur tok mye tid ift de ti 
minuttene rådene hadde fått. Konklusjonen er at møtet var nærmest bortkastet. 

• Møte med Høyre (PB, PFO og Sissi). Noe bedre der vi fikk lagt fram våre utfordringer og 
diskusjon rundt dette.  

• DIR venter på invitasjon fra Arbeiderpartiet.  
 
02.06  Hans Bergs stiftelse, orientering etter årsmøtet     
PB refererte fra stiftelsens statuetter. Det er et ønske å sette i gang nye aktiviteter i stiftelsen. 
Oddvar Moen er forspurt om han kan ta en rolle som koordinator. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
03.06  Temaplanarbeidet         
Status og videre framdrift 
Se sak 04/02 
 
07/22  ANLEGGSSAKER          
01.07  Høring Handlingsplan plast, frist 8. juli 
Vi sender inn et innspill innen fristen. Mye av vårt innspill vil baseres på MIFs innspill, samt bidrag 
innhentet fra NFF Buskerud og Viken IK. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
02.07  Høring Travbanen/ Berskaug, frist 1 august 
Forslag til områderegulering for Travbanen-Berskaug - Offentlig ettersyn | Drammen kommune 
Travbanen-Berskaug: DL sender inn høringsinnspill. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Andre saker: 
Åskollen skole, avbøtende tiltak 
OFS  Konnerud: se under Eventuelt 
Utebadet: Det er kartlagt et vedlikeholdsbehov på 10,7 mill, vil medføre at badet stenges inntil 8 
måneder. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
08/22  ORIENTERINGSSAKER        
01.08  Viken IKs ting, oppsummering       
PFO, RMD og Sissi deltok i Livløpskonferansen på fredag og tinget til Viken IK på lørdag i Fredrikstad. 
Her ligger protokollen: protokoll-viks-kretsting-2022-signert.pdf (idrettsforbundet.no) 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
02.08  Nedleggelse/ opprettelse av idrettslag      
Nedlagt: Brage Bowlingklubb og Austad fotballklubb 

https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/kunngjoringer/omraderegulering-travbanen-berskaug-offentlig-ettersyn/
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/viken/dokumenter/protokoller/protokoll-kretsting-sortert-som-dokumentliste/protokoll-viks-kretsting-2022-signert.pdf
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EVENTUELT 
Kunstgress Konnerud, rehabilitering. Ekstrabevilging fra Kommunestyret 
Man må føle likhetsprinsipper. DIR skal skrive et innlegg som blir samlet med styrets meninger om 
saken til kommunen. (Det ble gjort neste dag og ble enstemmig vedtatt av DIR.) 
(Geirr Kihle fratrådte under behandling av denne saken) 
Vedtak: DIR gjennomfører etter styremøtet.  
https://drammenir.no/2022/07/01/brev-til-kommunestyret-vedr-offentlig-privat-samarbeid-ops-
pa-konnerud/ 
 
 
Møtet hevet kl. 19.30 
 
 
Xiuzhi Zhang og Geir V. Skinnes 
Referenter 

https://drammenir.no/2022/07/01/brev-til-kommunestyret-vedr-offentlig-privat-samarbeid-ops-pa-konnerud/
https://drammenir.no/2022/07/01/brev-til-kommunestyret-vedr-offentlig-privat-samarbeid-ops-pa-konnerud/
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