Protokoll BIK styremøte nr. 3/18-19
Emne: Styremøte nr. 3/18-19
Dato: 20. august 2018
Sted: Idrettens Hus, Drammen
Deltakere: Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth,
Atle M. Strandos, Pål Thomassen, Katrine Brurberg Fredriksen, Øyvind Thorsen (org.sjef)
Forfall: Tove Eggen Lien (vara), Geir Fladhus Bottolfs (vara)
Inviterte gjester: Hilde M. Schjerven (kommunaldirektør for oppvekst i Drammen), Sverre A.
Fredriksen (daglig leder ÅIF), Janne Cecilie Hafskjold (Inkluderingskonsulent DIR) og Sigurd
Roestad (BIKs ungdomsnettverk).

Sak 19/18-19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Protokollen for styremøte 2/18-19 godkjennes

Sak 20/18-19 Orienteringssaker

-

-

-

-

Kort info fra administrasjonen
o Renate vil denne høsten ha noe fravær som følge av en planlagt operasjon for
datteren med påfølgende opptrening hos Kysthospitalet. Man vil i første omgang
prøve å dekke hennes oppgaver ved interne omrokkeringer.
Arrangementet, Skoleløpet, 24. august.
o Arrangementet finansieres i år av Drammensskolen, men vi holder i det praktiske.
Elever fra idrettslinja ved St. Hallvard bidrar som aktivitetsledere.
Katrine orienterte fra ungdomsnettverket.
o Nettverket har pr nå 4 deltakere og har møte førstkommende onsdag. Katrine
deltar på den nasjonale ungdomssamlingen i Østfold og de vil bruke det
kommende lederkurset for ungdom til å se etter nye medlemmer. Sigurd Roestad
fremla styret en søknad (skriftlig og muntlig) om utgiftsdekning til reise og
opphold for å kunne jobbe som idrettsfrivillig under Ungdoms-OL i Buenos Aires
seinere i høst. Han ser for seg også å bidra med intervjuer og dekning av lokale
utøveres deltakelse. Søknaden ble innvilget.
Møter og aktiviteter den enkelte har deltatt på siden sist.
o Det har vært relativt fredelig på møtefronten i sommer, men Roar og Øyvind
hadde nylig et møte med fungerende fylkesrådmann, Kjersti Bærug Hulbakk, for å
følge opp prosessen inn mot nye Viken fylkeskommune. Det ble avholdt et
arbeidsmøte 13.8 mellom Roar og Marit Skretteberg (prosjektleder for Viken ut
2018) og et AU-møte med styrelederne, samt org. sjefer og prosjektleder 15.8 på
Ås. Hovedagenda var temaer for neste møte i interimsstyret og prosessen rundt
tilsettelse av ny org. sjef.
o Roar har også sagt ja til å bidra inn i styret i Cricketforbundet det neste året og
deltok sammen med dem under NM-veka i Stavanger. Pål T. følger fortsatt den
politiske prosessen rundt rulleski og skiskytteranlegget, Leirdalen, i Lier. Lise C.,
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som også sitter Strømsgodset Toppfotballs styre, gleder seg over at man endelig
har åpnet for en satsning også på kvinnefotball.
Vedtak: Sakene tas til orientering

Sak 21/18-19 Økonomi som barriere i idretten

Dette har vært et sentralt idrettspolitisk tema det siste året og vi ønsket å vie tid til en god
diskusjon og bevisstgjøring. Vi fikk en innledning ved Janne Cecilie Hafskjold fra Drammen
Idrettsråd og Sverre A. Fredriksen fra Åssiden IF som begge er veldig tett på disse
utfordringene i sitt daglige virke. Kommunalsjefen for oppvekst i Drammen, Hilde Schjerven,
bidro også med et skoleperspektiv på saken.
Vi fikk en grundig gjennomgang av de utfordringene et idrettslag i dag står overfor og
registrerte en frustrasjon over samhandlingen med det offentlige og da NAV i særdeleshet.
Det kom allikevel flere konkrete og konstruktive innspill. Et av dem handlet om å øremerke
midler til deltakelse i idrett og andre sosiale fritidsaktiviteter for barn i familier som mottar
stønad. Et annet handlet om å benytte den samme inntektsgrensen for fri deltagelse som
kommunen ha satt for friplass i SFO og barnehager. Slik deltakelse må i sin tur dekkes inn av
det offentlige. Det var også enighet om at det tettere samarbeidet mellom skolen og
idrettslaget gir sistnevnte en bredere kontaktflate og styrket rekruttering av barn og unge fra
miljøer som ellers er underrepresenterte i idretten. En slik rekruttering er absolutt positiv, men
den gir også noen utfordringer både med hensyn til økonomi og frivillighet.
Vedtak: Diskusjonen bidro til å styrke styrets kompetanse på området. Saken ses i sammenheng
med arbeidet med «Aktive Lokalsamfunn».

Sak 22/18-19 Høring på NIFs spillemiddelsøknad for 2019

NIFs utkast til spillemiddelsøknad for 2019 ble vedlagt innkallingen og fristen for et
høringssvar er 25. august. Vi la opp til en diskusjon rundt hva man mener bør vektlegges.
Vedtak: Styret ber administrasjonen utarbeide et høringssvar hvor våre erfaringer fra arbeidet
med Aktive lokalsamfunn spilles inn under punktet «Økonomi som barriere for
idrettsdeltagelse». Videre ønsker man å minne om den muligheten idretten nå har for samarbeid
med skolen om daglig fysisk aktivitet etter Stortingets vedtak. På anleggssiden må det påpekes
at kommunene fortsatt er den største bidragsyteren til anleggsutviklingen her i landet og at
idretten må stille med kompetanse inn mot disse. Med hensyn til «Kjønnsbalanse» ønskes det
presisert at den økonomiske støtten til toppidrett bør være lik på herre- og kvinnesiden.
Sak 23/18-19 NM-Veka 2018 og tankene om å få arrangementet til vårt distrikt i 2020

Drammen, Asker og Bærum kommuner og idrettsråd ønsker sammen med de respektive
fylkeskommunene og evt. BIK/AIK å arrangere NM-uka i 2020. NM-uka foregår i Stavangerområdet i 2018 og 2019, mens det synes å være åpent for andre arrangører i 2020. Det
sammenfaller med etableringen av nye kommuner og nye Viken fylkeskommune og det tas
initiativ til å få det til vår region. Roar deltok på NM-Veka og informerte styret om
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erfaringene med arrangementet og hvor langt man er kommet i prosessen med arrangementet
for 2020. Opplevelsen for de av oss som fulgte TV-sendingene var at her har man lykkes med
å vise fram mangfoldet i norsk idrett og skapt oppmerksomhet rundt idretter som vanligvis
ikkje får medieoppmerksomhet.
Gry Garlie frå Asker Idrettsråd har vært primus motor for søknaden og sonderingene så langt.
Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning, men overlater den videre framdriften fra
idrettskretsenes side til interimsstyret for Viken.

Sak 24/18-19 Orientering fra arbeidet med Viken

15. august ble det avholdt et planleggingsmøte på Ås hvor styrelederne og org. sjefene deltok.
Møtet ble ledet av Marit Skretteberg, som er nytilsatt i rollen som prosjektleder og tema var
videre framdrift for høsten 2018. Roar redegjorde fra møtet, samt prosessen rundt tilsetting av
ny org. sjef. Stillingen vil lyses ut eksternt i løpet av de neste ukene.
Neste møte i interimsstyret holdes 30.8.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 25/18-19 Redegjørelse fra framdriften i prosjektet, «Aktive Lokalsamfunn»

Her orienterte Pål om framdriften i Lier og den nært forestående samlingen på Tjøme. og
Øyvind og Roar orienterte om samarbeidet med pro-bono organisasjonen Prospera og et
positivt initiativ fra rektor i Krødsherad vedrørende nytt skolebygg og ønsket samhandling om
«Aktive Lokalsamfunn».
Vi noterer oss også at Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid, under den
idrettspolitiske debatten i forbindelse med NM-veka, utfordret norsk idrett til et tettere
samarbeid med skolen før kommersielle aktører går inn og fyller en slik rolle. Vi har delt
innlegget på våre nettsider og i sosiale medier.
Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 26/18-19 Økonomi

Renate la fram halvtårsrapporten for idrettskretsen. Det var så langt ingen større avvik fra det
vedtatte budsjettet.
Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

Sak 27/18-19 Møte-/representasjonsplan
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Det legges en plan for høstens møteaktivitet og for hvor man skal prioritere at idrettskretsen er
representert.
«Møte og representasjonsplan for tingperioden 2018-19» ligger nå på styreportalen. Det er
viktig at alle registrerer sine relevante representasjonsoppdrag.
Neste styremøte legges til 24. oktober.
Vedtak: Møteplanen for høsten fastsettes og representasjonsplanen oppdateres.

Sak 28/18-19 Eventuelt
Ingen saker meldt.

Styremøteprotokollen er godkjent. Sted: ……………………. Dato: …………..……………

…………………………
Roar Bogerud (styreleder)(s)

………………………..
……………………………..
Lise Christoffersen (nestleder)(s) Anne Merethe Groseth(s)

…………………………
Atle Magne Strandos (s)

…………………………
Pål Thomassen (s)

………………………....
……………………….
Geir Fladhus Bottolfs (vara)(s) Tove Eggen Lien (vara)(s)

…………………………….
Katrine Brurberg Fredriksen (s)
…………………………
Øyvind Thorsen (konstit. org.sjef)(s)
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