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 PROTOKOLL STYREMØTE NR 3 – 2022/2023 
 
 
DATO:   TIRSDAG 25. oktober 2022 
STED:  Idrettens Hus, Drammen – møterom B. 
KLOKKA:   17.30 – 19.30 
 
Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Runar Dammen, Geirr Kihle, Silje S. Johansen, Knut Arvid 
Syvertsen, Jorunn Tveten og Lars Erik Olsen. 
Forfall: Anja K. Lønseth 
Fra adm: Geir Vetterstad Skinnes, Janne C. Hafskjold og Xiuzhi Zhang 
 

Sak nr. 
 
16/22  PROTOKOLLER / REFERATER 
16.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 2/2022-23   
Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene  
 
17/22 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER. 
17.01  Behovsundersøkelse Anleggsplaner                 
Det er kommet inn 82 innsendinger fra 31 idrettslag. Fotballanlegg og Ski og alpinanlegg de største 
anleggstypene med 20 % hver. Konnerud IL og Drammen Slalåmklubb med flest anleggsønsker. Seks 
anlegg ikke kostnadsberegnet. Anslått investering på 1,5 milliarder kroner. 54 % av anleggene har 
prioritet 1 hos idrettslagene. Fra små investeringsprosjekt til store anlegg.  
Idrettslag har vært dyktig i å skissere og presentere sine planer og målsettinger. Godt grunnlag for å 
utarbeide en totaloversikt. 
Dette skal sorteres og benyttes av DIR i dialog med kommune og politikere. 
 
17.02  Status Handlingsplanen - Fadderordning  
Handlingsplanen ble gjennomgått punkt for punkt. Vi er rimelig greit i rute. De fleste i styret har 
iverksatt fadderordningen, gode tilbakemeldinger fra klubbene som er blitt kontaktet.  
  
Tivoliavtale og utbetaling av restbeløp, fortsatt ikke utført av Drammen kommune. 
Tilbakemeldinger etter første kontakt med IL er at de var positive til fadderordningen. De fleste 
styret har vært i kontakt med har vært positive til kontakt.  
 
 
17.03  Styreseminaret 5.11        
Sted: DBKs klubbhus 09.00 – 16.00.  
Lunsj og litt aktivitet kl. 12.00 
Middag på Ask og Loke kl. 18.00-21.00. De som ønsker det tar med skifte. 
Temaplanen hovedsak 
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Kommunen har svarfrist innen 15.11 og DIR forholder seg til denne datoen.  Vi vil også lage en mer 
grundig oppsummering av anleggsundersøkelsen, debattere bærekraft og idrettens 
samfunnsarbeid. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
17.04  Konferanse om Aktive lokalsamfunn 18.11 
Idrettslag, skole, barnehage, samarbeidspartnere og øvrig frivillighet er invitert til en 
dagskonferanse ved Scandic A Drammen.  
Påmeldingsfrist er satt til 11.nov    
Vedtak: Tatt til orientering 
 
18.04 Idrett og bærekraft, innspill til fokusområder.  
Idrettshøyskolen har et modulkurs med 10 studiepoeng idrett og bærekraft. Styret oppfordres til å 
ta dette kurset. For mer dybde kunnskap: Notat framdrift og fokusområder 
 
18/22  SAMARBEID MED KOMMUNEN      
18.01  Idrettens Festaften, status  
Møte med Sp. Øst og Drammens Tidende. Kommunen ønsker en festaften. Kommunen sjekker ut 
hva de kan bidra med økonomisk. Første mulighet for Festaften vil bli i 2024. Det er avtalt et nytt 
møte. DIR sjekker ut i forhold til hva som skal til for å få med oss en yngre generasjon.   
  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
18.02  Temaplanen, status og framdrift 
Hvordan skal Toppidrett defineres? Skille mellom kommersiell og annen toppidrett. Det skal komme 
to saker i forbindelse med dette innen fredag 28.10 fra Drammen kommune. 
Styreleder DIR avtaler møte med Strømsgodset TF angående dette temaet. 
 
Vedtak om temaplan skal gjøres i juni 2023. Det har vært en orientering i HU utvalg i forhold til 
innbyggerinvolvering. 15.11 er frist for tilbakemelding. I uke 49 er det et nytt møte med rådene.  
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
18.03  Utviklingsstipend        
Få søknader, forslag om å utsette prosessen og lage en ny søknadsrunde etter nyttår. Flytter videre 
prosess og søknadsrunde til begynnelsen av 2023. 
Vedtak: Søkerne gis beskjed om utsatt prosess. Ny annonsering skjer på nyåret. 
 
18.04  Orientering om politiske saker og møter 
Møte med Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet.  
Plastsaken er ikke vært oppe til behandling.  
DIR med anmodning til kommunen om kommunal garanti for lån. Her er det ingen likebehandling. 
Dette er ikke en kostnad for Drammen kommune. Ikke mottatt svar fra Kommunen. I kroner og ører 
kan idrettslagene spare opp mot 1 million kroner i renteutgifter. 
Vedtak: Tatt til orientering 

https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/Drammenidrettsrd/Delte%20dokumenter/B%C3%A6rekraft/Idrett%20og%20b%C3%A6rekraft%20-innledning%20styresak_Suzy.docx
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18.05  Idretts og aktivitetsråd, prosjektbeskrivelse til DK 
Viken idrettskrets ønsker å bygge på idrettens sterke organisasjon og få til en reell samskaping 
mellom kommunen og frivillige aktivitetsorganisasjoner om mer idretts- og aktivitetsglede i Viken 
fylke. Deres erfaring, gjennom arbeidet med Aktive Lokalsamfunn og i møtet med en rekke andre 
idrettslag, er at idretten ofte bidrar til aktivitet langt ut over den medlemsbaserte idrettsaktiviteten. 
Viken idrettskrets har samarbeid som sin metode og inspirert av det arbeidet de ser på grasrota 
ønsker de å skape en mulighet for idrettsråd som selv ønsker å påta seg en utvidet oppgave – som 
idretts- og aktivitetsråd. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
19/22  AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER    
19.01 Oppsplitting av Viken idrettskrets, work shop 26.10    
Runar Dammen deltar for DIR. Orientering om dette blir gitt på styreseminaret. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
19.02  Anleggs- og idrettsrådkonferansen Gardemoen, oppsummering   
Per B, Geirr K, Knut Arvid og Geir S deltok fra DIR. 
Befaring på anlegget SNØ. Imponerende anlegg. Stramt program, gode foredragsholdere.  
Innlegg og informasjon blir lagt ut på NIFs sider.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
19.03  Strømstøtte, oppdatering om prosesser i regi av NIF 
Gode ordninger for idretten foruten der IL har gassanlegg 
To idrettslag med fossile fyringer (KIL/IBK)  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
19.04 Idretts- og aktivitetsglede for alle – VIKs nye visjon   
- At vi forandret visjonen til å inkludere aktivitetsglede, var et naturlig steg for oss. Vi så hvor mange 
idrettslag som allerede skapte aktivitetsglede i sine lokalsamfunn. Bare denne uken oppdaget jeg et 
idrettslag som tilbød gratis allidrett for alle førsteklassinger i kommunen. Det er et fantastisk tilbud, 
og det er med på å skape aktivitetsglede fra tidlig alder! sier Roar Bogerud.  
Med «aktivtetsglede» som tillegg i visjonen skapes det muligheter til å jobbe litt annerledes. Det har 
for så vidt idrettskretsen, og idrettslag, allerede gjort en god stund. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
20/22   SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Ingen saker innmeldt 
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21/22   ANLEGGSSAKER 
Konnerudsaken er avgjort, men Drammen kommune må likevel lage en politisk sak. 
Basketballforbundet ønsker å legge flere kamper til Drammenshallen. Eneste sentrale hallen på 
Østlandet som tar det antallet tilskuere de ønsker. 
Drammen ishockeyklubb med møte om ny idrettshall. Møte med KAH om råd og veiledning. Det 
beste alternativet ifølge KAH er på Marienlyst, med samkjøring av is anlegg i tillegg til at det er 
sentralt. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
22/22  ØKONOMI          
22.01  Resultatrapport pr 09.   
Mangler moms. komp og den delen av tivoliavtalen som skal utbetales av kommune. Drar med oss 
en reserve som buffer inn i 2023.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
23/22  ORIENTERINGSSAKER 
23.01  Rullering av anleggsplan og prioritering av spillemiddelsøknader 2023 
  
1. Gjenstående del-tildelinger (G) tas først.  
2. Fornyede søknader (F) fra i fjor prioriteres deretter før helt nye søknader (N).  
3. Innen hver av de 3 kategoriene prioriteres anlegg i påbegynt rekkefølge.  
4. Innen det enkelte år prioriteres lagseide anlegg foran kommunale anlegg.  
 
Forskudd på spillemidler har hatt en lang saksbehandling, men kommune har som ambisjon om å 
utbetale i inneværende år. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
23/22  ORIENTERINGSSAKER 
23.01  Besøk fra Zaineb Al-Samarai fra NIFs styre 15.12. 1700 
VIK er vertskap. Per Burud og Janne Hafskjold deltar fra DIR. Politikere er invitert. 
 
23.02  Maskorama, møte med arrangører 24.10 
Drammen Media City med Ola Stykket i spissen. Behovet tilsier halve hallen. DIR klare på at 
aktiviteten må gå foran. Må finne et fullgodt alternativ, sentralt beliggende og ikke komme tapende 
ut av dette om det skal la seg gjennomføre.  Saken følges opp av Drammen kommune. 
DIR klare på at Drammensidretten v/barn og unge ikke kan miste eller tape treningstid på dette 
arrangementet.   
 
ANTIDOPING- møte 31.10 med kommunen. Mål for nytt arr, men denne gangen et nettmøte. Dato 
for møtet blir i begynnelse av 2023. Runar representerer DIR, rapport på styreseminaret. 
 
Torleif Haug stiftelse 
Prosjektet har kommet dårlig ut fra hoppkanten og det gjøres nå en ny vurdering for å få prosjektet 
på rett vei. 
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Kommunen krever noe helt annet av idrettens kunstgressanlegg kontra hva de selv utfører. Ref 
Konnerud. Statsforvalteren på befaring. 
 
VIK med møte med Tverga og Friluft 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Møtet hevet kl. 19.30 

 

Referenter 

Janne C. Hafskjold, Xiuzhi Zhang, Geir Vetterstad Skinnes 
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