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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

        KS-møte nr. 21/2009-2012   

        Utsendelsesdato: 12. april 

        Merknadsfrist:  15. april 

 

Møtetid:    Onsdag 7. april 2011                  Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Norvald Mo  X   

Nestleder: Astrid Waaler Kaas X   

Medlem: Helene Bugge  X  

Medlem: Ingar Lae X   

Medlem: Richard Pedersen X           

Medlem: Anya Sødal X   

Medlem: Lars Trælvik            X  

Ansattes representant: Hege Walsig Skau  X  

Vara for ansattes repr. Audun Eikeland X   

1. varamedlem: Nils Johan Waldenstrøm X   

2. varamedlem: Kate Hege Nielsen X   

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Rådgiver: Ivar Glomstein X   

Astrid Waaler Kaas deltok i behandlingen av alle saker til og med K-186. 

Anya Sødal deltok i møtet fra og med sak K-186.  

Økonomisjef Øyvind Nedre deltok i møtet til og med sak K- 185. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K-181  Protokoller 

 KS-protokoll nr. 20/2009-2012 

 

K-182 Tingforberedelser  

 

K-183 Fordeling av drifts- og administrasjonsbidrag 2011 

 

K-184 Endelig regnskap for 2010 med balanse og noter til undertegning 

 

K-185 Styrets økonomiske beretning for 2010 til undertegning 

 

K-186 Planforslag til offentlig ettersyn – Valle Hovin, Vålerenga stadion m.m 

 

K-187 Miljø- og klimavennlig idrett  

 

K-188 Oppnevning av styremedlem til Stiftelsen Osloidrett 

 

K-189 Kartlegging av behov for regnskapstjenester i idrettslagene 

 

K-191 Utbygging av idrettsanlegg på Stubberud – eier- ogdriftsformer 

 

K-192 Orienteringssaker 

Kretsstyrets representasjon siden sist 

Idrettens dag på Rådhusplassen 

Idrettsrådskonferansen i Drammen 2.-3. april 

Veitvet idrettspark 

Justering av tilskudd til inkludering i idrettslag 

Eiendomsprosjekt på Hasle som kan være av interesse for idretten  
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K-181  Protokoller 

 KS-protokoll nr. 20/2009-2012 

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent.  

  

K-182 Tingforberedelser  

Styret fikk utdelt tingpapirene. Administrasjonen informerte kort om hvilke 

sakspapirer som er sendt ut til tingdelegatene. Videre ble det orientert om hvilke saker 

som OIK hadde foreslått som var fulgt opp av Idrettsstyret. Valgkomiteens innstilling 

ble også kommentert. Deretter ble det bestemt at tingdelegasjonen møtes onsdag 13. 

april kl. 1630 med forberedelser til tinget.  

 

Vedtak: 

 Sakene til Idrettstinget 2011 er foreløpig tatt til orientering. OIKs tingdelegasjon 

møtes onsdag 13. april kl. 1630.  

 

K-183 Fordeling av drifts- og administrasjonsbidrag 2011 

Saken var delt i to: Fordeling av drifts- og administrasjonsbidrag til idrettslag (K-183 

a) og samme tilskudd til særkretser/regioner og Oslo idrettskrets (K-184 b).  

Administrasjonen gikk gjennom forslaget til fordeling. Det ble orientert om at enkelte 

idrettslag ikke hadde rapportert korrekte medlemstall fra Idrettsregistreringen i 

søknadene. Dette er blitt rettet opp av administrasjonen. Styret stilte enkelte spørsmål 

og kommenterte fordelingen.  

 

Det ble det søkt om bidrag for 86 741 medlemmer opp til og med 25 år. Et medlem 

utløser kr 250 i tilskudd. Det ble søkt om bidrag for 177 grupper i fleridrettslag. 

Administrasjonens innstilling til fordeling var på kr 18 970 563 til idrettslagene.  

 

For særkretser/regioner var antallet søknader på 27 med grunnlag i 558 lag. Innstilt 

tildelingssum for særkretser/regioner og Oslo Idrettskrets var på totalt kr 3.197.175.   

 

Vedtak: 

Administrasjonens forslag til fordeling av administrasjons- og driftsbidrag til 

idrettslag, særkretser/regioner og Oslo Idrettskrets ble vedtatt. 

 

K-184 Endelig regnskap for 2010 med balanse og noter til undertegning 

Endelig regnskap for 2011 med balanse og noter var sendt ut på forhånd. Styret gikk 

gjennom notene. Enkelte korrekturer i teksten ble gjort.  

 

Vedtak: 

Endelig regnskap for 2010 med balanse og noter godkjennes. Papirene 

undertegnes i møtet.    

 

K-185 Styrets økonomiske beretning for 2010 til undertegning 

Styrets økonomiske beretning for 2010 var på forhånd utsendt. Styret hadde ingen 

forslag til endringer.   
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Vedtak: 

 Styrets økonomiske beretning for 2010 godkjennes. Beretningen undertegnes i 

møtet.  

 

K-186 Planforslag til offentlig ettersyn – Valle Hovin, Vålerenga stadion m.m 

Generalsekretæren orienterte om forslaget til reguleringsplanen som er ute til høring. 

Fristen for kommentarer og innspill til Plan- og bygningsetaten er 16. mai. De to 

hovedalternativene for plassering av skøytehall og stadion ble gjennomgått.  

 

Vedtak: 

Forslag til reguleringsplan for Valle Hovin ble tatt til en foreløpig orientering. 

Endelig behandling av saken skjer på neste styremøte.  

 

K-187 Miljø- og klimavennlig idrett  

Kate Hege Nielsen orienterte fra møte med Stiftelsen Miljøfyrtårn, NIF, Norges 

Skiforbund og Norges Motorsportforbund. Helene Bugge deltok også på møtet.  Tema 

for møtet var bransjekrav til de ulike idrettsorganisasjonene. Det skal settes i gang 

pilotprosjekter for å teste ut bransjekrav for miljøfyrtårnsertifisering i 

idrettsorganisasjonene. Dette gjelder først og fremst arrangementer, idrettsanlegg og 

administrasjon. 

 

Fra Oslo skal ISU-Nordstrand delta i et pilotprosjekt for idrettslag med administrasjon 

og små idrettslag uten administrasjon. Kate Hege Nielsen følger opp ISU Nordstrand.  

 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering.  

 

K-188 Oppnevning av styremedlem til Stiftelsen Osloidrett 

Kretstinget vedtok å opprette Stiftelsen Osloidrett 20. mai 2006. Styret består av 

Helene Bugge (leder 2010-2012), Anne-Britt Nilsen (2009-2011), Odd Bjørn Bratt 

(2008-2010) og Nils Johan Waldenstrøm (vara, 2010-2012). 

 

 I § 5 i stiftelsens vedtekter står følgende om stiftelsens ledelse (utdrag):  

 

”Stiftelsen ledes av et styre bestående av en leder, to styremedlemmer og et 

varamedlem. Styret skal sammensettes i overensstemmelse med bestemmelsene 

om kjønnsfordeling i Norges Idrettsforbunds lov slik de til enhver tid lyder. Styret 

velges av Oslo Idrettskrets styre. Første gang velges leder for 3 år, 

styremedlemmene for henholdsvis 2 og 1 år, varamedlemmet for 3 år. Deretter er 

valgperioden for de ulike funksjonene 3 år.” 

 

 Vedtak: 

Odd Bjørn Bratt gjenvelges som styremedlem i Stiftelsen Osloidrett. Han velges 

for perioden 2011-2013.  

 

K-189 Kartlegging av behov for regnskapstjenester i idrettslagene 

Administrasjonen ønsker å kartlegge om det er interesse for en regnskapstjeneste for 

idrettslagene i Oslo i tilknytning til OIKs administrasjon. Kartleggingen skal skje 

gjennom en spørreskjemaundersøkelse i Quest-back. 
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Vedtak: 

Kretsstyret ber administrasjonen om å utrede behovet for en regnskapstjeneste 

for idrettslag knyttet til OIKs administrasjon. I utredningen skal det gjøres en 

vurdering av ulike modeller for hvordan en slik tjeneste kan organiseres og 

finansieres.   

 

K-191 Utbygging av idrettsanlegg på Stubberud – eier- ogdriftsformer 

Reguleringsplanen for IKEAs utbyggingsprosjekt på Furuset ble vedtatt i bystyret 23. 

september 2009, sak 278. Byrådets forslag til reguleringsplan ble vedtatt. Det 

innebærer at varehuset til IKEA flyttes til andre enden av Stubberudsletta. Som 

betaling for tomteskifte med kommunen, skal IKEA bygge idrettsanlegg: Fotballhall, 

tennishall (5 baner), 3 tennisbaner ute, garderobeanlegg, to kunstgressbaner hvorav én 

med tribuneanlegg, opparbeidet grøntareal for fri lek og opphold, aktivitetstorg utenfor 

varehuset, kontorlokaler, utleieareal, gang- og sykkelvei. 

 

Furuset Idrettsforening (FIF) har gjort en stor jobb for å få IKEA til å bygge 

idrettsanlegg, med aktiv støtte fra OIK og Oslo Fotballkrets. Foreningen har siden 

2009 vært i forhandlinger med Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Idrettsetaten om 

byggingen og driften av de nye anleggene. OIKs administrasjon er kjent med at FIF 

ønsker å få eierskapet til de anleggene de ikke eier i dag, dvs. fotballhallen og 

kunstgressbanene, i tillegg til servicebygget med kontorer og møterom.  

 

Spørsmålet om eier- og driftsformer på de nye anleggene på Stubberud ble diskutert. 

Styret ønsker at kommunen skal eie de nye anleggene, til glede for hele osloidretten. 

FIF bør tilbys en god driftsavtale på de nye fotballanleggene. En økt privatisering av 

idrettsanlegg er ikke ønskelig. Dette budskapet overbringes til de forhandlende 

partene.  

 

Vedtak:  

 De nye idrettsanleggene som bygges av IKEA på Stubberud og som i dag ikke 

eies av Furuset IF, må være i kommunalt eie. Dette gjelder en fotballhall og to 

kunstgressbaner, hvorav den ene med tribuner.  

 Kommunalt eie sikrer hele Osloidretten tilgang til anleggene på samme 

betingelser som andre tilsvarende kommunale anlegg.  

 Kommunalt eie sikrer at kommunen har ansvaret for vedlikehold og drift av 

anleggene. Det anbefales at driften av fotballanleggene settes ut til ett eller 

flere idrettslag, mot et driftstilskudd.   

 Prinsippene for fordeling av treningstid på fotballanlegg i Oslo skal gjelde for 

de nevnte anleggene.  

 Kommunen må utarbeide retningslinjer for bruken av fotballhallen i 

samarbeid med Oslo Idrettskrets og Oslo Fotballkrets. 

 

K-192 Orienteringssaker 

Kretsstyrets representasjon siden sist 

Norvald Mo: Deltakelse og innlegg på idrettsseminar i bydel Bjerke, 26. mars. Besøk 

på inkluderingstiltak i Holmlia sportsklubb, 30. mars.  

Helene Bugge: Deltakelse på tinget til Oslo og Akershus Gymnastikk- og turnkrets, 

25.-26. mars på Klækken.  
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Idrettens dag på Rådhusplassen 

Arbeidet med Idrettens dag på Rådhusplassen er i rute. Det skal være befaring med 

særforbundene 12. april. Det er inngått avtaler med idrettslag om dugnadsarbeid og 

kiosksalg.  

 

Idrettsrådskonferansen i Drammen 2.-3. april 

Anya Sødal og Norvald Mo orienterte fra konferansen.  

 

Veitvet idrettspark 

Byutviklingskomiteen lyttet til Oslo Idrettskrets ønske om å tillate bygging av et 

kombinert klubbhus/garderobeanlegg på idrettsområdet på Veitvet. I forbindelse med 

behandlingen av reguleringsplanen gjorde komiteen dette vedtaket: 

”Punkt 3.3.1 endres til: Det tillates bygd et klubbhus/garderobeanlegg med 200 m2 

BYA i to etasjer”.  

 

Justering av tilskudd til inkludering i idrettslag 

Det statlige tilskuddet til inkludering i idrettslag ble 200 000 kroner høyere enn 

forutsatt. Det ble derfor mulig å fordele mer til de lagene som hadde søkt om støtte. 

Styret fikk orientering om hvilke lag som ble tildelt noe mer enn det som var innstilt 

på i sak K-161. De lagene som fikk økt tildeling var: Manglerud Star Fotball (bredde), 

VIF innebandy og Åsbråten IL.   

 

Eiendomsprosjekt på Hasle som kan være av interesse for idretten  

Representanter fra Høegh Eiendom orienterte om sine planer for utviklingen av 

fabrikkanlegget og tilliggende tomter på Hasle. Det er mulig å få til store lokaler til 

idrettsanlegg.   


