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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

        KS-møte nr. 22/2009-2012   

        Utsendelsesdato: 4. mai 2011 

        Merknadsfrist:  11. mai 

 

Møtetid:    Tirsdag 3. mai 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   

 

Merknad: Stein Aker fra Oslo bedriftsidrettskrets deltok i behandlingen av sak K-193 

til og med sak K-195. 

Kun OIKs tingdelegasjon behandlet sak K-200, dvs. Norvald Mo, Richard Pedersen, 

Astrid W. Kaas, Nils Johan Waldenstrøm og Marcela Bustos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

K-193  Protokoller 

 

 KS-protokoll nr. 21/2009-2012 

 

K-194 Budsjettbrev til Oslo kommune 

 

K-195 Planforslag til offentlig ettersyn – Valle Hovin, Vålerenga stadion m.m 

 

K-196 Opplegg for ISU-møtet 25. mai  

 

K-197 Ledige lokaler på osloidrettens hus fra 1. april 2012 

 

K-198 Valg av sted for kretstinget 2012 

 

K-199 Orienteringssaker  

 

K-200 Tingforberedelser 
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K-193  Protokoller 

 

 KS-protokoll nr. 21/2009-2012 

 

 Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

K-194 Budsjettbrev til Oslo kommune 

 

Utkast til brev om OIKs prioriteringer i Oslobudsjettet for 2012 var på forhånd 

utsendt. Styret gikk gjennom utkastet og hadde noen forslag til utdypende tekst under 

avsnittet om nærmiljøanlegg og nye anlegg.  

  

Vedtak: 

Budsjettbrevet til Oslo kommune sendes med de endringsforslagene som ble tatt 

opp i møtet.  

 

K-195 Planforslag til offentlig ettersyn – Valle Hovin, Vålerenga stadion m.m 

 

Forslag til reguleringsplan for Innspurten, Valle Hovin, Vålerenga stadion m.m. ble 

sendt ut på høring 24. mars 2011. Frist for eventuelle bemerkninger er 16. mai 2011. 

Saken ble foreløpig drøftet av styret i møte den 7. april (K-186). Leder, 

generalsekretær og Richard Pedersen deltok i møtet med Skøyteforbundet, 

Bandyforbundet, skøyte- og bandykretsen samt Oslo Skøiteklub og Aktiv skøyteklubb 

den 26. april. På møtet ble reguleringssaken drøftet ut fra ønsket om å bygge tak over 

skøytebanen. Det var bred enighet om hva som mangler av informasjon i 

reguleringssaken som gjelder skøytehallen.  

 

Styret diskuterte ulike sider av reguleringssaken og hvilke momenter som burde ligge 

til grunn for OIKs høringsuttalelse.  

 

Vedtak: 

 

Følgende momenter skal danne utgangspunkt for høringen om Valle Hovin: 

 

 Vårt viktigste anliggende må være å sikre at begge idrettsanleggene har mulighet 

for å bli bygget. Slik planen nå foreligger, er det for mange uklarheter rundt 

skøytehallens innhold og utforming. Reguleringsplanen må sikre en 

fremtidsrettet og fullverdig skøytehall. 

 Skøytehallens bruttoarealer og høyder er ikke godt nok beskrevet i saken. Volum 

og snitt på illustreres og legges inn i reguleringsbestemmelsene.  

 Sammenbygging av de to anleggene legger store føringer for skøytehallenes 

utforming og funksjoner. Uklare temaer er finansieringen av fellesbygget og 

hvordan skøytehallen skal se ut. Hvis ikke utbygger kan pålegges å bygge deler 

av skøytestadion, må kommunen sikre dette før VIF kan starte sitt byggearbeid. 

Alternativet til det er at de to anleggene bygges adskilt, dvs. at fotballstadion må 

reduseres i størrelse, og/eller at skøytehall planlegges et annet sted på området. 

Det vil selvsagt bety stor usikkerhet med hensyn på treningsmuligheter for 

skøyteidrettene i lang tid fremover.   
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 Vi kan ikke akseptere et byggeprogram som setter stopper for skøyteaktiviteter i 

lang tid på Valle Hovin. Det må være mulig å drive skøyteaktiviteter under en 

byggeperiode.  

 Det må være mulig å bygge tak over skøytestadion før, under og etter en bygging 

av fotballstadion til Vålerenga.  

 Reguleringsplanen bør ta inn de forslag som Aktiv skøyteklubb m.fl. har ønsket 

for en skøytehall og dette må legges inn i illustrasjonene og i 

reguleringsbestemmelsene. 

 Det kan være hensiktsmessig at det utarbeides et tredje forslag hvor de to 

anleggene fremstår som to separate anlegg med veiforbindelse mellom anleggene.   

 Rekkefølgebestemmelsene må ikke utformes slik at det hindrer bygging av 

skøytehall før et stadion realiseres. Kravet om å bygge sykkelveier, 

rundkjøringer og ny avkjøring før brukstillatelse gis, er knyttet til VIFs prosjekt 

som innbefatter bygging av boliger, næringseiendom og stadion.  

 Det er uheldig med nedbygging av friområder og redusert tilgjengelighet for 

allmenheten. 

 

K-196 Opplegg for ISU-møtet 25. mai og tiltak i valgkampen  

 

Forslag til program for ISU-møtet den 25. mai og oppsummering av tidligere vedtatt 

budskap og prosess i forbindelse med valgkampen var på forhånd utsendt.  

 

Vedtak: Følgende program gjennomføres den 25. mai med Idrettens 

samarbeidsutvalg i bydelene:  

 
1830-1930   Kommune- og fylketingsvalget 2011.  

- Osloidrettens overordnede budskap til det nye bystyret 

- Hva sier de ulike partiene om idrett i sine programmer? 

- Hva gjør OIK i valgkampen? 

 

Norvald Mo, leder Oslo idrettskrets 

 

1930-1945 Pause  

 

1945-2015 Hva har skjedd og hva skal skje i bydelene? Informasjon fra ISUene. 

 

2015-2030 Oppsummering av Idrettstinget 5.-8. mai 2011  

 

2030-2100 

 

Åpen post 

 

 

 

 

Tiltak i valgkampen (august-september 2011) 
 

1.  Presseinnlegg 

I løpet av valgkampen produseres to avisartikler i lederens navn for distribusjon i 

lokalavisene og Aften. Disse redegjør for våre høyeste prioriterte ønsker. Innleggene 

gis en lokal tilpasning i det man nevner idrettens høyest prioriterte anleggsønske i de 

ulike avisers nedslagsfelt. 

Tidspunkt for utsendelse: ca. 15. august og 1. september 
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2. Medieutspill overfor Østlandssendingen (fjernsyn) 

Det utarbeides et grunnlagsmateriale om arealsituasjonen i indre by som ”selges inn” 

til Østlandssendingen med sikte på at den fristes til å lage et redaksjonelt oppslag 

basert på materialet. 

Materialet må foreligge senest medio august. 

 

3. Lokale valgarrangementer 

Styret vurderer mulige allierte (ISU/klubb) med sikte på et par lokale 

valgkamparrangementer. Disse må i så fall legges til steder hvor det uavhengig av 

valgmøtene avholdes idrettsarrangementer som trekker folk, og hvor de lokale 

anleggsønsker står høyt på OIKs lister (modell Dælenenga). 

Vurderingsfasen begynner medio mai 2011. 

 

4. Beredskap med sikte på invitasjoner til gatemøter og lignende 

OIK er positivt innstilt til å delta på valgkamparrangementer man inviteres til. Dette 

kan være lokale møter i parti eller annen regi, som utspørrere på gatemøter osv. 

Forutsetningen er at vi ikke risikerer å bli misbrukt som gisler for et parti og vi får 

muligheten til å fremme våre standpunkter på en fair måte (gjerne med saklig kritikk 

av vertskapet når det måtte være på sin plass). Det betyr at vi må foreta en konkret 

vurdering av hver enkelt innbydelse før vi tar stilling til deltakelse. Vi må vokte oss 

vel for å opptre slik at vi blir tatt til inntekt for et parti eller en gruppering av partier. 

Dette gjør vi best ved å holde oss til Osloidrettens hovedbudskap i valgkampen og på 

den bakgrunn gi arrangøren den ros og ris som følger av det.  

 

K-197 Ledige lokaler på Osloidrettens hus fra 1. april 2012 

 

Hjelp24 NIMI har sagt opp sin leieavtale med Oslo Idrettskrets med virkning fra 1. 

april 2012. Administrasjonen innledet til en drøfting av hvilke tiltak som bør settes i 

gang for å få leid ut lokalene.  

 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering.  

 

K-198 Valg av sted for kretstinget 2012 

 

Administrasjonens notat om alternative steder for avvikling av kretstinget i 2012 var 

på forhånd utsendt. Styret diskuterte de ulike alternativene ut fra praktiske og 

økonomiske hensyn.  

 

Vedtak: 

OIKs ting 2. juni 2012 avholdes på Quality Hotel 33. Administrasjonen bes om å 

gjøre de nødvendige bestillinger i god tid før tinget. 

 

K-199 Orienteringssaker  

 

 Idrettens dag på Rådhusplassen 7. mai  

 Kate Hege Nielsen orienterte. Alt er i rute og arbeidet holdes innenfor budsjett.  

 

 Styrets representasjon siden sist 

 Norvald Mo:  
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- Innlegg på konferanse om den nye bystyremeldingen om idrett, 8. april. 

- Kretsledermøte 10.-11. april.  

- Rådhusarrangementet, 12. april 

  

Astrid W. Kaas:  

- Kretsledermøte 10.-11. april 

- Rådhusarrangementet, 12. april 

 

Konferanse om ny bystyremelding om idrett i regi av Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel, 8. april: Kate Hege Nielsen, Richard Pedersen, Nils Johan Waldenstrøm, 

Anya Sødal 

 

Rådhusarrangementet 12. april: Richard Pedersen, Nils Johan Waldenstrøm, Anya 

Sødal, Lars Trælvik, Ingar Lae, Hege W. Skau 

 

Kate Hege Nielsen: 

- Konferanse om ny bystyremelding om idrett i regi av Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel, 8. april.  

- Svømmekretsens ting, 12. april. 

- Innlegg og deltakelse på konferanse om ny kommuneplan frem mot 2030, 14. april. 

 

Lars Trælvik: 

Ting i Oslo Bowlingkrets, 11. april.  

 

K-200 Tingforberedelser 

 

Tingdelegasjonen gikk gjennom sakspapirene og gjorde forberedelser til debatt og 

avstemming.  


