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 PROTOKOLL STYREMØTE NR 4 – 2022/2023 
 
DATO:   TIRSDAG 29. NOVEMBER 2022 
STED:  Idrettens Hus, møterom A kl. 17.30 - 19.30. 
 
Deltakere:  Per Burud, Per Fjeld Olsen, Runar Dammen, Geirr Kihle, Silje S. Johansen, Knut 

Arvid Syvertsen, Anja K. Lønseth, Jorunn Tveten og Lars Erik Olsen. 
Gjester: Oddvar H. Moen fra Valgkomiteen og Anne Marte Martinsen, student NIH 
Forfall:    Jorunn Tveten, Runar M. Dammen 
Ikke møtt:  Silje Johansen, Lars Erik Olsen, Geirr Kihle 
Fra administrasjon:  Geir Vetterstad Skinnes, Janne C. Hafskjold og Xiuzhi Zhang 
 

Sak nr. 
 
24/22  PROTOKOLLER / REFERATER      
24.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 3/2022-23   
Vedtak:  Godkjent, publiseres på nettsidene  
 
25/22 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER. 
25.01  Styreseminaret 5.11        
Oppsummering 
Meget vellykket seminar. Reflektert samling som fanget veldig bredt og fanget mye av essensen i 
Innspillet til temaplan som hovedtema. DIRs innspill ble oversendt kommunen innen fristen 15. 
november. Dagen ble avsluttet med hyggelig middag på Ask og Loke. Styret bør vurdere å gjøre et 
slikt arbeidsseminar til en årlig seanse.  
Vedtak:  Tatt til orientering 
 
25.02  Konferanse om Aktive lokalsamfunn 18.11    
En meget vellykket konferanse. Stor takk til Janne og Renate Ellingsen for godt forarbeid og 
gjennomføring. Styret fikk en oppsummering og tanker om det videre arbeid. Det er ønskelig at 
kommune søker om Folkehelsekonferansen 2024. Yngve Carlson, hoved innleder på konferansen, 
har sendt henvendelse til DK om dette. Det jobbes nå med et samarbeid for å lage en 
situasjonsbeskrivelse av AL.  
Vedtak:  Tatt til orientering 

 
25.03  Idrett og bærekraft, strategi for DIR.     
Temaet ble ikke behandlet på styreseminaret. Ønske om et styremedlem som tar ansvar for 
området og blir pådriver for å få dette arbeidet videre. DIR med mål om å lage en strategi og 
iverksette bærekraft i handlingsplan og arbeid for 2023. Asker IR i samarbeid NIF er i gang med å 
bringe NIFs bærekraftsmål ned på IR og IL nivå. Dette går på å forenkle og konkretisere målene. Det 
er viktig at klubber og lag ikke føler at de blir pålagt ovenfra mer arbeid utover det de allerede gjør. 
Idretten må få et eierskap til bærekraftsutfordringene. 
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Vedtak:  Tatt til orientering. Det kjøpes inn tilstrekkelig antall av D. V. Hanstads “Idrett og 
bærekraft” slik at alle i styret og administrasjon har hvert sitt eksemplar. 

 
25.04  Fastsette dato for årsmøtet 2023      
Forslag tirsdag 25 april 
Vedtak: Forslaget vedtatt. Sted fastsettes senere. 
 
25.05  Fastsette styremøter fram til årsmøtet     
Forslag:   

1. 17.1   
2. 28.2(uke 9 vinterferie) 
3. 28.3 (vedta årsmøtepapirer til utsendelse)  
4. 11.4 (behandle innkomne saker) 

Alle dager er tirsdager og møtetidspunkt er som før: 17.30-19.30 
Vedtak: Møteplan vedtatt, DL sender ut møterekken slik at de legges inn i kalenderne. 
 
26/22  SAMARBEID MED KOMMUNEN      
26.01  Temaplanen, status og framdrift       
Innspill fra DIR, innsendt 14.11 Det er blitt et godt dokument. Vi har allerede mottatt ros fra flere 
hold, bl.a. politisk hold og adm. i kommunen. 
Presentasjon om status og framdrift om temaplanarbeidet ble gitt KIF 22.11. 
18 januar inviterer kommunen til et dialogmøte. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
26.02  Oppsummering av Behovsundersøkelse Anleggsplaner.  
Det er laget en kort summering som nå ligger som en del av kunnskapsgrunnlaget til innspill 
Temaplan. Denne blir sendt ut til alle som 14.11 fikk innspillet. 
Se saken her: Anleggsundersøkelsen 2022 • Drammen Idrettsråd (drammenir.no) 
Vedtak:  Tatt til orientering 
 
26.03  Orientering om politiske saker og møter 
Per FO har vært i møte med Rødt, og Per B og Geir S har vært i møte med KRF ifm partienes 
programarbeid.  
Per B og Janne H har presentert status i Aktive lokalsamfunn i Hovedutvalgene for Skole og 
oppvekst og i Kultur, idrett og frivillighet. 
Etter innspill fra DIR vil H, FRP og KRF legge fram forslag om kommunal garanti for klubbenes 
anleggslån. Alt tyder på at AP vil støtte forslaget og at ordningen innføres fra 01.01.2023. Ordningen 
vil være søknadsbasert. 
Vedtak:  Tatt til orientering 

 
26.04  Idretts og aktivitetsråd, prosjektbeskrivelse til DK   
Vedtak: Saken utgår, utsatt til møte 1-2023 
 
27/22  AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER    

https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/Drammenidrettsrd/Delte%20dokumenter/Samarbeid%20kommune-temaplan/Innspill%20til%20Temaplan%20for%20idrett,%20fysisk%20aktivitet%20og%20friluftsliv_til%20utsendelse.pdf
https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/Drammenidrettsrd/Delte%20dokumenter/Styrem%C3%B8ter/2022-2023/M%C3%B8te%204%2029%20november/23112022-kif-1-temaplan.pdf
https://drammenir.no/?p=7612
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27.01  Oppsplitting av Viken idrettskrets    
Det ble vist til Runars orientering om dette på styreseminaret. Det er tre mulige scenarier forutsatt 
at Viken fylkeskommune oppløses og man går tilbake til de gamle fylkene:  
1. Viken IK oppløses og går tilbake til gammel ordning.  
2. VIK består som nå og vil være de tre fylkenes felles idrettskrets. 
3. VIK splittes opp, idrettskretsene følger fylkesgrensene, men har felles administrasjon. 
Vedtak: Styret oppdateres fortløpende. Saken settes opp i januarmøtet. 
 
28/22  SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Ingen saker innmeldt 
 
29/22  ANLEGGSSAKER        
Ishall for hockey. 
Det er avholdt flere møter med en arbeidsgruppe fra Hockeyklubben. De gjør et grundig arbeid. Det 
er finansieringen som, ikke uventet, er hovedutfordringen. Langsiktige avtaler med kommune og 
fylket vil åpenbart være nøkkelen, jfr. Berskaughallen. 
Basket 
Drammen Rivers har ønske om å lage streetbasketbane under motorveibrua, i forlengelsen av 
skateparken. Klubben har mottatt midler fra Lychefondet på kr 200 000,-. Statens vegvesen har 
innvendinger, de er redde for at det vil havne baller i veibanen oppe på brua! Hermann Ekle Lund 
har engasjert seg i saken. Møte om saken før jul. 
Bandyhall i Bærum, informasjonsmøte. 
Mottatt invitasjon om møte på Hauger idrettspark torsdag 1.12.  
Vedtak:  Tatt til orientering 
 
30/22  ØKONOMI 
Ny avtale med IRK er signert, litt reduksjon av fastpris fra i år. Mangler fortsatt noen inntekter, blant 
annet andel tivoli fra DK og MVA-kompensasjon.  
Lønnsrefusjon NAV for juli-sep er mottatt. Okt-desember refunderes i 2023. 
Vedtak:  Tatt til orientering 
 
31/22  ORIENTERINGSSAKER 

• Leder av valgkomiteen Oddvar Moen på besøk. 
• Anne Marte Martinsen, student ved NIH, skal ha praksis hos DIR fram til jul 
• Frivillighetsprisen: Det er jurymøte senere i dag. PB er DIRS representant. Han kunne røpe at 

ingen av de nominerte representerer frivillighetsarbeidet i idretten. Han fant det både 
påfallende og skuffende. Her må klubbene kjenne sin besøkelsestid. Prisen deles ut 5. 
desember i Storstua på Rådhuset.  

• Det har ikke vært noen ytterligere dialog vedr. Idrettens Festaften.  
• Høyttaleranlegg på Marienlyst stadion: DIR har mottatt en henvendelse fra H ved K. A. 

Hermansen vedr. Utbedring/fornyelse av anlegget. Vi kan ikke se at vi behøver å mene så 
mye om kommunens vedlikehold av egen eiendom. 

• Besøk fra Kongsberg IR onsdag 10-12. PB deltar sammen med adm. 
• DIR bør vurdere å foreslå overfor DK at idretten får en fast plass i Nærutvalgene. 
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Vedtak:  Tatt til orientering 
 
 
Geir Skinnes        Per Burud 
Referent        Referent  
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