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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 10/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 16. mai 2019 

       Merknadsfrist: 21. mai 2019 

 

Møtetid:  Mandag 29. april 2019       Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Sveinung Oftedal  X   

Nestleder: Elisabeth Skarsbø Moen X   

Medlem: Lars Trælvik  X  

Medlem: Torill Fiskerstrand X   

Medlem: Kate Hege Nielsen X   

Medlem: Sigurd I. Solem X   

Medlem: Katrine Sølvberg           X  

Ansattes representant Rune Hebjerk X   

1. varamedlem: Hedi Anne Birkeland X   

2. varamedlem: Yassin El Barkani  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet. 

 

 

Sakliste: 

 

K-92   Godkjenning- KS-protokoll nr. 9/2018-2020  

K-93   Idrettstinget 2019 

K-94   Utviklingsplaner Ekeberg 

K-95   Fullmakt til generalsekretæren  

K-96   Orienteringssaker  

• Inkluderingskonferansen 6.april  

• NIFs anleggsstrategi 

• Kretsledermøtet 3.-4.mai 

• Flerbruksplan for Marka 

• Idrett for alle 

• Skole og idrett 

• Representasjon siden sist  
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K-92  Protokoll   

KS-protokoll nr. 9/ 2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-93   Idrettstinget 2019 

Generalsekretæren innledet med generelle betraktninger rundt saksdokumentene til 

tinget.  

 

Styret er bekymret for gjennomføringen av tinget og ønsker å endre rekkefølgen i 

forretningsordenen for å sikre en god behandling av de viktigste sakene på tinget. 

Forslagene til tinget ble gjennomgått og administrasjonens forslag til innstilling ble 

vurdert og kommentert. 

 

 Vedtak:  

Kretsstyret tar saken til etterretning og ber administrasjonen innarbeide de merknader 

som fremkom i møtet og følge opp videre arbeid frem mot Idrettstinget som angitt i 

saksunderlaget.  

 

 

K-94   Utviklingsplaner Ekeberg 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status for 

reguleringsplanarbeidet og arbeidet med sentrale leietagere. 

 

Vedtak:  

Styret tar saken til etterretning. 

 

 

K-95   Fullmakt til generalsekretæren 

Generalsekretæren innledet til saken. En uavklart og bekymringsfull situasjon i et 

idrettslag gjør at det vurderes aktuelt for idrettskretsen å sette idrettslaget under 

administrasjon. For å være i forkant og kunne handle raskt hvis nødvendig, ber 

administrasjonen om nødvendige fullmakter.  

 

Vedtak: 

- Kretsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å sette angitt idrettslag under 

administrasjon. Fullmakten gjelder til 31.12.2019.  

- Generalsekretæren gis fullmakt til å oppnevne nødvendige personer til tillitsverv. 

 

 

K-96   Orienteringssaker 
Inkluderingskonferansen 6.april  

Generalsekretæren orienterte om gjennomført inkluderingskonferanse. 

 

NIFs anleggsstrategi 

Generalsekretæren orienterte om at idrettsstyret har vedtatt en anleggsstrategi som i liten grad 

ivaretar osloidrettens interesser. Saken følges opp på Idrettstinget. 
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Kretsledermøtet 3.-4. mai 

Leder orienterte om deltagelse og agenda for det kommende kretsledermøtet. 

 
Flerbruksplan for Marka 

Generalsekretæren orienterte om Oslo kommunes arbeid med flerbruksplanen for Marka. 

 
Idrett for alle 

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med idrett for alle. 

 
Skole og idrett 

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med skole og idrett. 

 

Representasjon siden sist  
25. april: Kate Hege Nielsen og Sveinung Oftedal, utdeling idrettspriser, Oslo rådhus  

 

 


