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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 6/2012-2014   

       Utsendelsesdato: 23. januar 

       Merknadsfrist: 28. januar 

 
Møtetid:    Tirsdag 22. januar  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: 

Audun Eikeland fra administrasjonen var til stede under hele møtet. I tillegg var to 

praksisstudenter fra høgskolen i Bø observatører. 

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

 

K-44 Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 5/2012-2014  

 

K-45 Overføring av tilsagnsmidler som ikke er utbetalt i 2012 til 2013 

 

K-46 Retningslinjer lokale aktivitetsmidler 2013  

 

K-47 Rapport 2012 – OIKs administrasjon  

 

K-48 Årsplan 2013 – OIKs administrasjon 

 

K-49 Dato for kretstinget 2014 

 

K-50 Orienteringssaker    

AU-protokoll fra møte 16. januar 2013  

Studieturen 2013 

 Invitasjon fra Norges Handikapforbund   

Møte for OIK, særkretser og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene 

Kretsstyrets representasjon siden sist 
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K-44 Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 5/2012-2014  

 

 Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

K-45 Overføring av tilsagnsmidler som ikke er utbetalt i 2012 til 2013 

 

Notat med oversikt over hvilke klubber som ikke har fått utbetalt tilsagn på 

kommunale midler i 2012 på grunn av manglende dokumentasjon, var på forhånd 

sendt ut. Totalsum er kr 95.487,50. I møtet ble det opplyst om at  

restbeløpet etter utbetalt energitilskudd til Furuset Forum er på kr 161.131,13. Totalt 

skal det derfor overføres kr 256.618,63 i kommunale midler til 2013.  

 

Administrasjonens innstilling: 

Styret tilbakefører tildelte kommunale tilskudd med kr 95.487,50. Beløpet skal inngå i 

grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd i 2013. 

Etter avregning med Furuset Forum for deres energikostnader i 2012, skal restbeløpet 

inngå i grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd i 2013. 

 

 Vedtak: 

Tilsagn på totalt kr 256.618,63 som ikke er utbetalt i 2012, tilbakeføres. Beløpet 

skal inngå i grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd i 2013.   

 

K-46 Retningslinjer lokale aktivitetsmidler 2013  

 

 Administrasjonens notat med gjennomgang av tilskuddsordningen og forslag til 

endringer i fordelingskriteriene i Oslo for 2013, var på forhånd utsendt.  

 

Generalsekretæren innledet med en bred gjennomgang av ordningen og avsluttet med 

å reise noen grunnleggende problemstillinger om fordelingsmodellen i Oslo, 

behandlingsprosessen i ISUene m.m.  

 

 Administrasjonen sendte en henvendelse til idrettens samarbeidsutvalg i bydelene 

(ISU) før jul i 2012. I henvendelsen ble flere spørsmål om praksisen i ISUene stilt. 

Tilbakemeldingene fra de syv ISUene som svarte ble referert.   

 

Styret diskuterte flere prinsipielle sider av fordelingsmodellen i Oslo og 

behandlingsprosessen i ISUene. Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til 

endringer. Det kom flere forslag og synspunkter som administrasjonen ble bedt om å 

ta med i det videre arbeidet.   

 

 Vedtak: 

 Saken er foreløpig drøftet og tas opp igjen på neste møte. Styrets synspunkter og 

innspill tas med i det videre arbeidet.  

 

K-47 Rapport 2012 – OIKs administrasjon  

 

 Saken behandles på neste møte. 



3 

 

 

 

K-48 Årsplan 2013 – OIKs administrasjon 

 

Årsplan for 2013 var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom planen og ga 

kommentarer og forslag. Administrasjonen ble bedt om å endre litt på plasseringen av 

mål og tiltak på aktivitetsområdet. Den ble oppfordret til å legge inn tiltak som svarer 

på målet «å formidle kunnskap om betydningen av idrett og fysisk aktivitet i et 

folkehelseperspektiv». Videre ble det foreslått at det legges inn enkelte tiltak under 

målet «miljøriktige og energieffektive idrettsanlegg». Det bør også legges inn litt tekst 

om tiltak som gjelder arbeidet frem mot stortingsvalget 2013.  

 

Vedtak: 

Årsplan for 2013 vedtas med de endringsforslag som fremkom i møtet.   

 

 

K-49 Dato for kretstinget 2014 

 

 NIF-informasjon har ønsket tilbakemelding om tidspunktet for neste idrettskretsting.  

 

 Vedtak: 

 Dato bestemmes på neste møte.    

 

 

K-50 Orienteringssaker    

AU-protokoll fra møte 16. januar 2013  

AU-protokollen ble tatt til orientering.  

 

Studieturen 2013 

 Studieturen arrangeres 11.-14. juni 2013 og går til Berlin.  

 

Invitasjon fra Norges Handikapforbund 

OIK er invitert til å delta på Handikapforbundets temakveld Oslo Forum 27. februar 

kl. 18. Temakvelden omhandler idrett og idrettsanlegg i Oslo og mulighetene for 

funksjonshemmede til å drive idrett. Christin Sund deltar fra OIK og holder innlegg.  

 

Møte for OIK, særkretser og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene 

Møtet avholdes 3. april kl. 1830 på Ekeberg. Temaene blir LAM 2013, OL2022 og 

antidopingarbeidet norsk idrett.  

 

Kretsstyrets representasjon siden sist 
 

Norvald Mo: 

BUL 100 år. Mottakelse Oslo Rådhus, 8. januar  

Idrettsseminar og Idrettsgalla, Hamar, 12. januar  

Jubileumsfest BUL 100 år, 19. januar  

 

Christin Sund: 

Pressekonferanse og oppfølgingsmøte med OSLO2022, 14. desember 2012 

Møte med direktør og kommunikasjonsdirektør i OSLO2022, 18. januar  
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NM i Volleyball, finaler, Domus Athletica, 19. januar  

 

Nils Johan Waldenstrøm: 

Møte med administrasjonen i OSLO2022, 14. desember 2012 

Frokostmøte OSLO2022 om oppfølging fra workshop, 18. desember 2012 

Styremøte Stiftelsen Osloidrett, 16. januar  

Møte med direktør og kommunikasjonsdirektør i OSLO2022, 18. januar  

 

 


