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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 9/2012-2014   

       Utsendelsesdato: 18. april 2013 

       Merknadsfrist: 24. april  

 
Møtetid:    Tirsdag 16. april  2013               Møtested:  Osloidrettens hus    
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Norvald Mo  X   

Nestleder: Christin Sund X   

Medlem: Anees Rauf  X  

Medlem: Ingar Lae X   

Medlem: Nils Johan Waldenstrøm X             

Medlem: Anya Sødal X   

Medlem: Kate Hege Nielsen X             

Ansattes representant: Kathe Langvik X   

1. varamedlem: Årstein Skjæveland X   

2. varamedlem: Caroline Rømming X    

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Rådgiver: Ivar Glomstein  X   

Kommentar: 

Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets tiltrådte styrets behandling i sak K-71, K-72 og K-77.  

Fra OIKs administrasjon deltok Robert Gausen i sak K-71 og K-72.    

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

 

K-71 Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 8/2012-2014  

 

K-72 Budsjettbrev 2014  

 

K-73 Hovedfordeling kommunale midler 2013 

 

K-74 Fordeling av administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag 2013 

 

K-75 ISUenes rolle og videre utvikling 

 

K-76 Klubb settes under OIKs administrasjon? 

 

K-77 Orienteringssaker 

 

OL/PL – status for søknadsarbeidet  

Styrets representasjon siden sist 
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K-71 Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 8/2012-2014  

 

 Vedtak: 

Protokollen ble godkjent.   

 

K-72 Budsjettbrev 2014  

 

 Utkast til budsjettbrev til Oslo kommune for 2014 var på forhånd utsendt. 

Generalsekretær gjennomgikk brevet grundig før styret diskuterte innholdet og forslag 

til prioriteringer. Det ble stilt spørsmål og gitt innspill til tekstforbedringer. Styret ga 

sin tilslutning til at OIK ber om at det avsettes sekkeposter for planlegging, bygging og 

rehabilitering av idrettsanlegg, etter mal fra byrådssak 209/12. Styret var fornøyd med 

den nye strukturen på brevet. Viktige temaer som langsiktighet i anleggsutviklingen, 

ny investeringsmodell og strategisk bruk av plan for idrett og friluftsliv omtales i 

brevet.  

 

Administrasjonens innstilling til vedtak: 

Utkast til budsjettbrev til Oslo kommune for 2014 godkjennes.  

 

 Vedtak: 

Utkast til budsjettbrev til Oslo kommune for 2014 godkjennes med de 

kommentarer og synspunkter som fremkom i møtet. 

 

K-73 Hovedfordeling av rammetilskuddet til osloidretten i 2013 

 

 Notat med forslag til fordeling av rammetilskuddet til osloidretten for 2013 var på 

forhånd utsendt. Rammetilskuddet fordeles på 8 ulike tilskuddsposter som tildeles 

idrettslag, særkretser og OIK. Oversiktene viste fordelingen på de ulike 

tilskuddspostene for de siste fire årene og med forslag til fordeling i 2013. Det var 

relativt små endringer i forslaget sammenliknet med fordelingen i 2012. Styret gikk 

gjennom forslaget og hadde ingen merknader.    

 

 Administrasjonens innstilling til vedtak:  

Forslag til fordeling av rammetilskuddet til osloidretten 2013 vedtas.  

 

 Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. 

 

K-74 Fordeling av administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag 2013 

 

Notat med forslag til fordeling av administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag i 2013 

var på forhånd utsendt.  Det gis kr 250 pr. medlem som i 2012 betalte minst kr 83 i 

medlemskontingent og var 25 år eller yngre. I tillegg gis det kr 3 000 pr. gruppe i 

fleridrettslag (dvs. at laget må ha 2 eller flere grupper for å få støtten). Gruppe 

defineres ut fra at de har særforbundstilknytning. Gruppene må være aktive. Det gis 

også kr 250 pr. medlem som er funksjonshemmet som er 26 år og eldre. 
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Styret konstaterte at det ser ut til at stadig færre idrettslag søker etter fristen som er 1. 

februar hvert år. Reglene om avkortning av tilskuddet dersom søknadene kommer inn 

for sent, ser ut til å ha hatt en oppdragende effekt. Flere av styrerepresentantene har 

tatt kontakt med idrettslag de kjenner som ikke har søkt. Styret hadde ingen merknader 

til forslaget til fordeling.  

 

  Administrasjonens innstilling: 

Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag fordeles i henhold til administrasjonens 

notat og framlagte liste over tilskuddsmottakere. 

 

 Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-75 ISUenes rolle og videre utvikling 

 

Notat med kort redegjørelse for ISUs opprettelse og viktigste oppgaver var på forhånd 

sendt ut. På forrige styremøte presenterte avdeling for kompetanse- og klubbutvikling 

sitt arbeid. I den forbindelse tok administrasjonen opp noen problemstillinger rundt 

ISUenes rolle og videre utvikling. Styret ba om at saken ble satt på dagsorden på neste 

styremøte. Administrasjonen inviterte styret med på en åpen diskusjon med 

utgangspunkt i disse spørsmålene:   

 

- Skal vi fortsatt ha ISUene? 

- Skal de fortsatt ha den formen de har i dag? 

- Hvordan bør OIK arbeide for en videreutvikling av ISU? 

- Hvilket mål skal vi ha med arbeidet i ISUene? 

- Hvilken rolle skal administrasjonen ha? 

- Hvilken rolle skal styremedlemmene ha? 

- Hvilke oppgaver kan være aktuelle at ISUene fokuserer på? 

Styret hadde en grundig diskusjon og var enige om at det er behov for å gjøre en 

gjennomgang av retningslinjene for ISU. ISUenes rolle og oppgaver bør ses nærmere 

på. Det er viktig å se på hvordan OIKs administrasjon og styre kan bidra til at ISUenes 

rolle i bydelene styrkes og at idrettslagene ser nytten av å ha dette organet. Spørsmål 

som bør tas med videre er om det er nødvendig at representantene i ISU bør sitte i 

hovedstyret i egen klubb, antall år en person kan inneha ledervervet, hvilke 

forventninger OIK kan ha til ISUene, ressurstilgang og bistand fra OIK, at det er viktig 

å arrangere kompetansehevende tiltak for klubbene ute i bydelene i samarbeid med 

ISUene, hvordan vi kan få bydelsadministrasjonene og bydelspolitikerne til å se nytten 

av å ha et levende og sterkt ISU i bydelen. Hvordan få flere bydeler til å ansette 

idrettskonsulenter?   

 

Vedtak: 

Saken tas opp igjen på et nytt styremøte. Administrasjonen bes om å forberede 

en sak med følgende innhold: 

- gjennomgang av dagens retningslinjer for ISU 

- lage en strategi for videre utvikling av ISUene 
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K-76 Klubb settes under OIKs administrasjon 

 

Oslo Idrettskrets fikk en henvendelse fra noen av medlemmene i Oslo Fekteklub i uke 

10 om å vurdere om et årsmøte som var gjennomført 7. mars 2013 i klubben var lovlig 

innkalt eller ikke. Etter hvert fikk administrasjonen en rekke e-poster og 

telefonhenvendelser fra ulike personer knyttet til klubben og Njård Fekting.  

 

Notat som beskrev bakgrunnen for henvendelsene og forslag til løsning var på forhånd 

utsendt. Referater fra disse møtene fulgte saken: 

- OIKs lovutvalg som behandlet saken 15. april 2013 

- administrasjonens møte 10. april 2013 med representanter fra Oslo Fekteklub og 

Njård Fekting (med dobbelt medlemskap) 

- NIFs lovutvalgs møte fra 25. mai 2008 med fortolkning av NIFs lov § 2-12 (nå § 2-3)   

 

Generalsekretæren gikk gjennom saken og opplyste om at NIFs lovavdeling var 

konsultert underveis i saksforberedelsene. Saken reiste flere juridiske 

problemstillinger som administrasjonen hadde vurdert. 

 

Styret diskuterte de rådene administrasjonen, OIKs lovutvalg og NIFs lovutvalg kom 

med og vurderte de prinsipielle sidene av saken.  

 

Styret fremholdt at kretsen har som en av sine viktigste oppgaver å fremme Norges 

idrettsforbunds formålsparagraf som bl.a. er å arbeide for at alle mennesker gis 

mulighet til å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov. Kretsens prinsipielle 

utgangspunkt er derfor å legge til rette for at de som ønsker å drive aktivitet i en 

etablert idrettsklubb skal få muligheten til det.  

Styret vil ikke i utgangspunktet akseptere en nedlegging eller sammenslåing av en 

klubb så lenge et tilstrekkelig antall medlemmer ønsker at klubben skal bestå og vil 

drive den videre etter NIFs lover. Det er viktig å opprettholde et mangfoldig idrettsliv 

med valgmuligheter for aktive på klubbplan.  

Et idrettslag er selveiende og frittstående jf. lovnorm for idrettslag § 2. Ingen 

enkeltperson kan derfor påberope seg eierskap til klubben. Årsmøtevedtak i idrettslag 

gjort ett år, forhindrer ikke fremtidige årsmøter å gjøre om på tidligere vedtak et annet 

år. Årsmøtevedtak gjelder så lenge medlemmene ønsker at de skal gjelde.   

Klubben har ikke avholdt årsmøter i 2011 og 2012 og har derfor ikke et lovlig valgt 

styre. Årsmøtet i Oslo Fekteklub datert 7. mars 2013 var etter styrets vurdering ikke 

innkalt av lovlig valgt styre, jf. krav i NIFs lov § 2-19 og § 17, 1 i lovnorm for 

idrettslag. Eventuelle vedtak gjort på dette årsmøtet er derfor å anse som en nullitet. 

På bakgrunn av dette, sammen med den spesielle situasjonen at noen av medlemmene 

ønsker å oppløse klubben, finner Oslo Idrettskrets at det foreligger særlige grunner til 

å overta administrasjonen av Oslo Fekteklub jf. NIFs lov § 2-3 (3). Formålet med 
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overtakelsen er sikre videre aktivitet i Oslo Fekteklub, samt å sette klubben i stand til å 

fungere som et ordinært idrettslag i tråd med NIFs lov. 

Oslo Fekteklub har ikke avholdt årsmøte siden 2007 og har derfor ikke et lovlig valgt 

styre. Årsmøtet i Oslo Fekteklub datert 7. mars 2013 var etter styrets vurdering ikke 

innkalt av lovlig valgt styre, jf. krav i NIFs lov § 2-19 og § 17, 1 i lovnorm for 

idrettslag. Eventuelle vedtak gjort på dette årsmøtet er derfor å anse som en nullitet. 

På bakgrunn av dette, sammen med den spesielle situasjonen at noen av medlemmene 

ønsker å slå sammen klubben med Njård, mens en gruppe ikke ønsker det, finner styret 

at det foreligger særlige grunner til å overta administrasjonen av Oslo Fekteklub jf. 

NIFs lov § 2-3 (3). Formålet med overtakelsen er sikre videre aktivitet i Oslo 

Fekteklub, samt å sette klubben i stand til å fungere som et ordinært idrettslag i tråd 

med NIFs lov. 

Administrasjonens innstilling til vedtak: 

Oslo Fekteklub avholdt ikke årsmøter i 2011 og 2012 og har derfor ikke et lovlig valgt 

styre.  

Årsmøtet i Oslo Fekteklub datert 7. mars 2013 var etter kretsstyrets vurdering ikke 

innkalt av lovlig valgt styre, jf. krav i NIFs lov § 2-19 og § 17, 1 i lovnorm for 

idrettslag. Eventuelle vedtak gjort på dette årsmøtet er derfor å anse som en nullitet. 

På bakgrunn av dette, sammen med den spesielle situasjonen at noen av medlemmene 

ønsker å slå sammen klubben med Njård, mens en annen gruppe ikke ønsker det, 

finner styret at det foreligger særlige grunner til å overta administrasjonen av Oslo 

Fekteklub jf. NIFs lov § 2-3 (3). Formålet med overtakelsen er sikre videre aktivitet i 

Oslo Fekteklub, samt å sette klubben i stand til å fungere som et ordinært idrettslag i 

tråd med NIFs lov. 

Oslo Idrettskrets utpeker et styre bestående av fem personer. Det er ønskelig at en 

person velges fra hver av medlemsgruppene som er uenige i veien videre for Oslo 

Fekteklub. De tre øvrige personene utpekes eksternt av Oslo Idrettskrets. Disse fem 

personene utgjør det nye styret i Oslo Fekteklub og får i oppgave å drive klubben 

videre. Det innebærer bl.a. å innkalle til ekstraordinært årsmøte når tiden er inne for 

det.   

Styret i Oslo Idrettskrets utpeker følgende eksterne personer til å tiltre styret i Oslo 

Fekteklub: Anne Britt Nilsen (leder), Gunnar-Martin Kjenner og Nils Johan 

Waldenstrøm. 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-77 Orienteringssaker 
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OL/PL – status for søknadsarbeidet  

OIKs administrasjon ved generalsekretær deltar i møter om informasjons- og 

påvirkningsarbeid frem mot folkeavstemningen 9. september. Generalsekretær har 

overfor NIF sentralt etterlyst felles innsats frem mot Stortingsvalget og 

folkeavstemningen. OIKs representanter på vårens idrettskretsledermøte og NIFs 

ledermøte tar opp behovet for at idretten markerer OL-saken i stortingsvalgkampen.  

 

Styrets representasjon siden sist 

 

Norvald Mo: 

Gjest under landhockeyfinalene arrangert av Norges Bandyforbund, Klemetsrudhallen, 

Mortensrud, 6. april 

  

Ingar Lae:  

Presentasjon av rapporten «Den norske toppidrettsmodellen», Ullevål Stadion 8. april 

Bowlingkretsens årsmøte, 15. april  

 

Nils Johan Waldenstrøm: 

 Presentasjon av rapporten «Den norske toppidrettsmodellen», Ullevål Stadion 8. april 

Oslo Svømmekrets ting, Osloidrettens hus Ekeberg, 8.april 

 

Møte med særkretser/ISUer, Osloidrettens hus, 3. april: 

 Norvald Mo, Nils Johan Waldenstrøm, Ingar Lae, Anya Sødal, Caroline Rømming og 

Kathe Langvik.  

 

 

 

 

 

 

 


