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PROTOKOLL 

 

  KRETSSTYRET 
        KS-møte nr. 12/2009-2012   

        Utsendelsesdato: 28. juni 2010 

        Merknadsfrist:   5. juli 2010 

 

Møtetid:    Mandag 21. juni 2010                  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   

1. varamedlem: Nils Johan Waldenstrøm X   

2. varamedlem: Kate Hege Nielsen X   

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Rådgiver: Ivar Glomstein X   

 

Merknader:   

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

     

Sak K- 105 Protokoller 

Sak K- 106 Administrasjons- og driftsbidrag – forslag til endringer 

Sak K- 107 ISUene og valgkampen 

Sak K- 108 Osloidrettens miljøutfordringer 

Sak K- 109 Retningslinjer LAM 

Sak K- 110 Orienteringssaker 
 Oppsummering Ledermøtet i Tromsø 28.-29. mai 2010 
 Rådhusplassen 7. mai 2011 – NIFs 150-års jubileum  

 Sektorplan idrett – revisjon anleggsliste 

 Hallfordeling flerbrukshaller 

 Fokusklubber og klubbveiledere 

 Nye nettsider 

 Bygdøy Kongsgård Rideskole 

 Ny logo og nytt profilprogram i NIF 

 Styrets representasjon siden sist 

Nytt møte og møteplan høsten 2010 
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K-105 Protokoller 

 KS-protokoll nr. 11/2009-2012 ble godkjent.  

 

K-106 Administrasjons- og driftsbidrag – forslag til endringer 

 

Notat om dagens ordning med administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag var på 

forhånd utsendt.  

 

Retningslinjene for kommunal støtte til idrettsorganisasjoner i Oslo har vært 

gjeldende siden 1989 med enkelte mindre justeringer i forbindelse med de årlige 

kommunebudsjettene. Styret ønsker å gjennomgå alle tilskuddsordningene for å se 

om det er behov for endringer. Idrettsorganisasjonen har endret seg mye siden da, 

og det kan være behov for endringer i tilskuddsordningene. Styrets eventuelle 

endringsforslag skal sendes til byrådsavdeling for Miljø og samferdsel for politisk 

behandling.  

 

Styret vedtok tidligere i sak k-48 å ta tilskudd til voksne funksjonshemmede ut av 

denne tilskuddsordningen og legge den inn i tilskuddsordningen Idrett for 

funksjonshemmede. 

 

Styret drøftet mange problemstillinger:  

 

Bør fleridrettslag og hovedallianseidrettslag behandles likt i fordelingen av 

administrasjons- og driftsbidrag?  

Bør dagens gruppetilskudd til fleridrettslag endres eller fjernes?   

Bør store idrettslag, f.eks. med 1000 medlemskap eller flere i aldersgruppen 0-25 

år få et ekstra administrasjonstilskudd?   

Bør det i enkelte tilfeller benyttes skjønn i fordeling av bidraget?   

Bør kriteriene for ordningen gjøres tydeligere? I praksis er ordningen en 

grunnstøtteordning til idrettslag. Bør ordningen skifte navn til for eksempel 

Grunnstøtte til idrettslag?  

 

Vedtak:  

Tilskuddsordningens navn foreslås endret fra Administrasjons- og driftsbidrag 

til idrettslag til Grunnstøtte til idrettslag.  Hensikten med ordningen skal 

fortsatt være å understøtte idrettslagenes arbeid for barn og unge i alderen  

0-25 år.  

 

I det videre arbeidet legger styret følgende prinsipielle holdning til grunn:  

 

De kommunale tilskuddene skal ikke bidra til at idrettslag endrer 

organisasjonsform for å få mest mulig tilskudd til egen virksomhet.  

 

Ett medlem skal vektes likt uavhengig av om idrettslaget er organisert som et 

særidrettslag, fleridrettslag eller et allianseidrettslag.  

 

Dersom gruppetilskudd skal videreføres, bør støtten differensieres etter 

gruppenes størrelse.  

 

Administrasjonen bes om å utarbeide konkrete eksempler på hvordan 
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tilskuddsordningen kan fungere i praksis ut fra de nevnte prinsippene.  

 

K-107 ISUene og valgkampen  

 

Mandag 12. september 2011 er det kommunevalg. I Oslo skal det velges både nytt 

bystyre og nye bydelsutvalg i Oslos 15 bydeler med egen administrasjon. Styret har 

allerede vedtatt et opplegg med sikte på å benytte bystyrevalget til å styrke 

osloidrettens stilling i det politiske system i rådhuset. Styret synes at det er naturlig 

om ISUene tar et tilsvarende ansvar på bydelsnivå ved å benytte valget av 

bydelsutvalg til å fremme lokalidrettens interesser i bydelen. 

 

Selv om bydelene har færre ansvarsområder, vil mange av bydelspartiene utforme 

egne, ofte forholdsvis kortfattede lokale program. ISU bør søke å påvirke 

bydelsprogrammene på områder som har direkte betydning for idretten. Dette 

gjelder først og fremst arealpolitikken. ISUene bør derfor definere idrettens behov 

og ønsker og forsøke å få forståelse for enkelte premisser for bydelenes 

arealpolitikk (knyttet til f. eks. bevaring av grønne lunger, behov for arealer til 

idrettsaktiviteter, eventuelt konkretisert som definerte kommunalt eide arealer). 

ISUene står fritt til å velge sine arbeidsmetoder, og det finnes flere muligheter for å 

få overlevert budskapet til partiene:  

- Deltakelse i åpen halvtime på BU-møtene  

- Brev og/eller møter med bydelspartiene.  

- Muligheten for et lokalt arrangement (møte i forbindelse med idrettsarrangement 

og lignende) for å skape blest om et lokalt krav. 

 

Vedtak:  

ISUene inviteres til et møte på Osloidrettens hus 14. september kl. 1830. 

Temaet for møtet er felles innsats i valgkampen 2011.  

Administrasjonen sender ut brev før sommerferien.  

 

K-108 Osloidrettens miljøutfordringer  

 

Kate Hege Nielsens notat om osloidrettens miljøutfordringer var på forhånd 

utsendt. Hun gikk gjennom ulike tiltak på kort og lang sikt. Styret diskuterte 

deretter hvilke prioriteringer det vil gjøre den nærmeste tiden. Styret var opptatt av 

at miljø- og klimatiltak ikke er en egen del av den vedtatte langtidsplanen. Der det 

er mulig bør vi inkludere et miljø- og klimaperspektiv i behandlingen av de ulike 

sakene.   

 

Vedtak:  

Følgende tiltak prioriteres innenfor området miljø- og klimavennlig idrett: 

 

1. Miljøsertifisering av Osloidrettens hus. Dette innbefatter samarbeid med 

Stiftelsen Osloidrett om Enøk-analyse og oppfølging av resultatene fra denne.  

2. Innspill til Idrettspolitisk dokument som behandles på Idrettstinget 2011.  

3. Ha et miljø- og klimavennlig perspektiv på flere av de sakene som 

prioriteres innenfor gjeldende langtidsplan.  

4. Forberede forslag til mål og strategier i ny langtidsplan for OIK 2012-2015.  
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K-109 Retningslinjer LAM 

 

Administrasjonens notat om Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2010 var på forhånd 

utsendt. Forslag til prosedyrer og retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo ble 

diskutert. Styret har tidligere vedtatt å endre retningslinjene for bydeler med svært 

høy organisasjonsprosent (k-38). Utjevningsmodellen er med på å motvirke 

skjevfordelingen mellom bydelene. Styret drøftet om ordningen med at 1/3 av 

LAM-midlene fordeles sentralt av OIK som hodestøtte skal opphøre. Alternativet 

er at alle midlene fordeles og innstilles av ISUene. Utover dette var det ingen andre 

forslag til endringer i prosedyrer eller retningslinjer.   

 

Vedtak: 

 

ISUene skal fordele og innstille på hele summen av lokale aktivitetsmidler i 

Oslo i 2010. For at dette skal la seg gjøre, må alle idrettslag som er berettiget 

midler dokumentere sin virksomhet til OIK. De må sende inn godkjent 

regnskap og årsrapport for 2009 og referat fra årsmøte som har behandlet 

dokumentene innen 1. september.  

 

Informasjon om prosedyrer og retningslinjer kunngjøres i OIK-nytt til 

organisasjonen så raskt som mulig.  

 

Tre av styremedlemmene gikk i mot at ISUene skal innstille på hele summen.  

 

K-110 Orienteringssaker 

 

 Oppsummering Ledermøtet i Tromsø 28.-29. mai 2010 

 

Norvald Mo ga en oppsummering av hvilke saker som ble tatt opp på Ledermøtet. 

Han ga en fyldig redegjørelse fra debatten om endringer i tingsammensetning.  

 

 

 Rådhusplassen 7. mai 2011 – NIFs 150-års jubileum 

 

Idrettsforbundet har oppfordret OIK til å arrangere ”Idrettens dag” på 

Rådhusplassen i forbindelse med Idrettstinget som avholdes på Grand Hotel 7. mai 

2011. Administrasjonen har oversendt et forslag til konsept og med stipulert 

ressursbehov. Uten tilskudd fra NIF blir det vanskelig for OIK å ta på seg den 

oppgaven.  

  

 Sektorplan idrett – revisjon anleggsliste 

Administrasjonen har sendt de samlede innspillene fra ISUene og særkretsene til 

Idrettsetaten. Det er ikke foretatt noen nye prioriteringer.  

 

 Hallfordeling flerbrukshaller 

Fordelingen av treningstider i kommunens flerbrukshaller etter de nye 

retningslinjene er nå avsluttet. Prosessen har forløpt bra, selv om noen av 

særidrettene ikke er helt fornøyd med endringene i retningslinjene.  
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 Fokusklubber og klubbveiledere 

10 klubber ble invitert til å være med i prosjektet. Disse er fleridrettslag med storby 

klubbtiltak. Styrene i klubbene har fått tilbud om møte for å avklare og for å få 

informasjon. Det er pr. 7. juni gjennomført møter med Holmlia Spkl, Hauketo IF, 

Bjørndal IF og Rommen Spkl. Skeid og Sagene skal også være med i prosjektet, 

men har fått tilstrekkelig informasjon på telefon. 

Et felles oppstartsmøte for alle klubbene er foreslått lagt til slutten av 

august/starten av september. Prosjektet forventes avsluttet på forsommeren 2011.  

Klubbveiledere 

OIK er i gang med å bygge opp et veilederkorps som skal på opplæring i 

”Startmøte” 4.-5. september i Trondheim. Disse skal i tillegg få nærmere 

informasjon om osloidretten og Oslo kommune. Pr. 21. juni har vi 8 som har takket 

ja til å bli klubbveieledere. Vi ønsker et korps på ca. 10 personer som skal få 

opplæring.  

 

 Nye nettsider 

Nye nettsider for alle idrettskretser og NIF sentralt skal lanseres 1. september 2010.  

Sidene er i motsetning til dagens sider, mer friske og inneholder flere 

funksjonaliteter. Nytt på de nye sidene vil være: kalender, nyhetsarkiv, mulighet 

for videovisning, enhetlig struktur for nettsider for NIF og alle IK, nyhetssøk 

(RSS). Administrasjonen arbeider med å klargjøre OIKs nettsider.  

 

 Bygdøy Kongsgård Rideskole 

Kampen for å bevare rideskolen på Bygdøy fortsetter. Ordføreren og flere byråder i 

Oslo er engasjert i arbeidet. Sammen med oslobenken på Stortinget er det lagt 

betydelig press på Folkemuseet og ansvarlige statsråder i regjeringen. Det har vært 

møter mellom partene og det jobbes med å finne løsninger.  

 

 Ny logo og nytt profilprogram i NIF 

I september vil NIF presentere ny logo og nytt profilprogram. Det legges til rette 

for at idrettskretsene kan ha samme logo som NIF. Flere idrettskretser har allerede 

bestem seg for å skifte logo.  

 

 Styremedlemmers representasjon siden sist 

Norvald Mo:  

- Møte mellom arbeidsutvalget i OIK og OIAS 18. mai. 

- Deltok i åpningen av den nye løpebanen på Bislett 20. mai.  

- Ledermøtet i Tromsø 28.-29. mai.  

- Deltok i åpningen av Juniorlekene på Idrettshøgskolen 5. juni. 

- Befaring med Idrettsetaten 15. juni.   

 

Astrid W. Kaas: 

- Representerte OIK på Skikretsens ting 31. mai 

- Ledermøtet i Tromsø 28.-29. mai.  

- Pressetreff og forberedende møte om utbyggingen av Tryvann skisenter 16. juni 

 

Nils Johan Waldenstrøm, Kate Hege Nielsen, Hege W. Skau, Richard Pedersen og 
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Anya Sødal deltok på befaringen med Idrettsetaten den 15. juni.   

 

  

Neste møte og møteplan 

 

Neste møte holdes tirsdag 31. august kl. 1730. 

 

Administrasjonen sender ut forslag til møteplan for høsten som alle bes om å gi 

tilbakemelding på.  

 

 

 


