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Tid/sted: Klubbhuset 08. Desember 2021
Tilstede: Kristin Ørmen Johnsen, Jon Ridar Winge, Ola Prestgard, Helle-Stine Høvås, Marthe Marlene
Dehli, Andre Markussen, Torstein Myklebostad, Thea Utvik, Jan Rune Idal, Øystein Alnes Eriksen,
Karianne Hajum
Fravær: Lars Gunnar Martinsen, Morten Vogt, Odd Gusrud
2009-01

Strategiplan
Styreleder informerer om prosessen som er gjort, og hva som skal
gjøres fremover.
Det er viktig å få på plass Verdier, visjon og slogan som KIL skal
jobbe etter fremover. Når dette er klart må det informeres godt og
bredt ut i grupper og lag.
Første utkast til strategiplan sendes gruppelederne for
kommentarer.

2009-02

Anlegg
Info fra anleggs ansvarlig om planer, kortsikrig, langsiktig og ønsker
for anlegg.
• Ny Konnerud Arena
• Arena med knutepunkt
• Stenging av Jarlsbergveien
• Vi skal være noe/et sted for de unge, ungdom, de over 20 år
og eldre
Styret har vedtatt at KIL trenger en total entreprise og en
entreprenør som kan hjelpe oss med prosessen.
Avtalen med Antras om masser er avsluttet.
1. Pumptrack – utfordring å finne et område hvor man kan
bygge pumptrack. Anleggsgruppa får saken.
2. Ny Konnerud Arena – Det er tidligere tegnet inn 2 stk haller
på avsatt område. Vi må tenke større, og hvordan vi tenker

Ansvar/oppfølging

Dato

det skal se ut.
Det er gjort noe jobb med dette:
✓ Det er tatt kontakt med Frame Arkitekter for skisser.
✓ Det har vært møte med Profier og Drammen
Kommunes Eiendomsutvikling – Positivt
✓ Møte med Kjell Arne Hermansen – som henviser til at
Temaplan for Fysisk aktivitet blir viktig for årene
fremover med henvisning til anlegg

2009-03

Beredskapsplan
Beredskapsplan vedtas med innspillene som har kommet.
Innspill legges inn i planen, og sendes ut.

2009-04

Kommunikasjon/ Etiske retningslinjer
KIL blir sett på som et flagg skip for byen.
Image for KIL = vi må være positive
Kommunikasjon:
• Snakke sammen
• Være positive
Forslag – Temakveld med fokus på Kommunikasjon
Styreleder sjekker.
Vi ønsker å lage positive opplevelser for de som trenger det litt
mere, som for eksempel aktivitetsdager i organisert form.
Dette er planlagt gjennomført til våren.
I forbindelse med World Cup som er torsdag 3. mars, vil det bli
arrangert Næringsstafett onsdag 2/3, og barneskirenn fredag 4/3.
Vel hjem

Referent: Karianne

