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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 2/2012-2014   

       Utsendelsesdato: 4. september 2012 

       Merknadsfrist: 11. september 2012  

 
Møtetid:    Torsdag 30.  august  2012               Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  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   

Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i behandlingen av sak K-14 

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-13 

Robert Gausen fra administrasjonen deltok i behandlingen av K-14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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K-12 Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 1/2012-2014  

  

 Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

K-13 Regnskap pr. 31. juli 2012  

Regnskap med balanse pr. 31. juli 2012 var på forhånd sendt ut. Økonomisjefen 

orienterte og svarte på spørsmål fra styret.   

 

Administrasjonens innstilling til vedtak: 

Regnskapet pr. 31. juli 2012 ble tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-14 Reguleringsplan for Voldsløkka idrettspark – offentlig høring (Oslo kommune) 

Notat med bakgrunn for reguleringsplanen og beskrivelse av de to ulike alternativene 

som er sendt på høring, var på forhånd utsendt. Forslagsstiller er Bymiljøetaten i Oslo. 

Plan- og bygningsetaten (PBE) støtter ikke forslagsstillers forslag og har utarbeidet et 

alternativt forslag.  

 

Reguleringsarbeidet for Voldsløkka idrettspark startet opp i 2006 etter at de første 

bevilgningene til skatehall og bandy-/landhockeybane ble gitt i budsjettet for samme 

år. Ytterligere bevilgninger ble gitt i budsjettet for 2007. Parallelt med dette opprettet 

kommunen en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et skisseprosjekt for utvikling av 

stadionanlegget/matchbanen på Voldsløkka. I tillegg til dette fremmet 

Bedriftsidrettskretsen (OBIK) sine planer for en trippelhall på Voldsløkka. 

 

Plassering av skatehallen, landhockey-/kunstisbanen og matchbane for fotball kom i 

bystyrets vedtak i sak 55/2011 fra 23.3.2011. Bystyrets vedtak er som følger: 

- Skatehallen plasseres mellom eksisterende grusbaner og eksisterende matchbane 

med langsiden mot Stavangergaten. 

- Landhockey-/kunstisbanen plasseres på eksisterende matchbane 

- Ny matchbane for fotball anlegges på grusbanene, i det sørvestre hjørnet av 

Voldsløkka. Det skal kunne legges opp til en etappevis utbygging av 

tribuneanlegget for matchbanen. 

 

Flere av brikkene er altså lagt ved bystyrets vedtak i mars 2011. Bymiljøetatens 

(tidligere Kultur- og idrettsetaten og Idrettsetaten) forslag har med seg alle 

anleggselementene slik idretten har stått samlet om siden oppstarten av arbeidet. PBE 

har i hele prosessen ment at utnyttelsen av området slik det legges opp til er for høy 

når Heidenreichtomta ikke lenger er en del av planområdet. Forslaget til PBE 

innebærer en omplassering og en utvidelse av dagens OBIK-hall. Utvidelsen tillater 

bygging av garderober og andre tilleggsarealer, men tillater ikke mer enn én hallflate. 

 

Styret diskuterte saken. Styret var opptatt av å få klarhet i hvilke synspunkter OBIK 

hadde i saken. Bodil Wang, bedriftsidrettskretsens representant i idrettsrådet, var enig i 

administrasjonens vurdering i saken og kunne støtte innstillingen til vedtak. Hun 
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hadde ikke andre innspill. Hun kunne opplyse om at et møte mellom OBIK, Skeid, 

Sagene IF og Sagene ISU skulle avholdes uken etter. OIK er også invitert til møtet. 

OBIK har ikke vedtatt noen uttalelse ennå.  

 

 Administrasjonens innstilling til vedtak: 

1. Oslo Idrettskrets støtter primært Bymiljøetatens forslag til regulering for 

Voldsløkka idrettspark.  

2. Oslo Idrettskrets kan sekundært støtte en mellomløsning med en mindre idrettshall 

dersom Oslo Bedriftsidrettskrets finner det formålstjenlig.  

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-15 Oversendte saker fra kretstinget 

Notat med vurdering av oversendte saker fra kretstinget 2. juni 2012 var på forhånd 

utsendt. Styret diskuterte administrasjonens vurderinger og innstilling til vedtak på 

hvert av forslagene.   

 

Forslag 1 fra Oslo svømmekrets – 50-meters anlegg  

”Oslo Idrettskrets vil i inneværende periode arbeide for at det igangsettes 

prosjektering og realisering av to 50-meters anlegg henholdsvis i vest/nord Sogn/ Oslo 

Svømmearena og et anlegg i Groruddalen (Oslo Svømmekrets).” 

Administrasjonens innstilling:  

Oslo Idrettskrets støtter intensjonen i forslaget og vil delta aktivt i arbeidet med å 

realisere nye svømmeanlegg i Oslo.  

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

Forslag 2 fra Oslo svømmekrets om planarbeid 

”Oslo Idrettskrets vil i inneværende periode arbeide for at det igangsettes et 

planarbeid for ytterligere anlegg i henhold til Oslo Svømmekrets sin prioriteringsliste 

samt en oppgradering av eksisterende anlegg (Oslo Svømmekrets).” 

Administrasjonens innstilling:  

Forslaget er allerede iverksatt gjennom byrådets arbeid med bystyremelding om bade- 

og svømmeanlegg.  

 

Vedtak: 

Oslo Idrettskrets støtter intensjonen i forslaget og viser til at byrådet har satt i 

gang et arbeid med en bystyremelding om bade- og svømmeanlegg.  

  

Forslag 3 fra Oslo svømmekrets – betingelser for svømmeidretten  

”Oslo Idrettskrets ønsker at svømmeanlegg skal betraktes som idrettsanlegg – og at 

svømmeidretten får tilsvarende betingelser for trening som andre hallidretter.” 

Administrasjonens innstilling: Forslaget avvises. 
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Vedtak: 

 Oslo Idrettskrets støtter intensjonen i forslaget og viser til at det er i tråd med 

OIKs gjeldende syn på svømmehaller som idrettsanlegg.  

 

Forslag fra Frogner svømmeklubb – endring av reglene for ISUer  

”Regel for ISUene i Oslo om at ”Møter i arbeidsutvalget er åpne for samtlige 

idrettslag i bydelen” endres til ”Møter i arbeidsutvalget og ISUet er åpne med talerett 

for samtlige idrettslag som har idrettslig aktivitet eller ønsker å etablere dette i 

bydelen eller tilstøtende bydeler. Vanligvis har bare arbeidsutvalgets medlemmer 

stemmerett i arbeidsutvalgsmøter og bare lag registrert i bydelen stemmerett i ISU-

møtene.” 

 

Administrasjonens innstilling: Kretsstyret opprettholder vedtaket fra K-294 (2009-

2012) om ikke å støtte forslaget fra Frogner svømmeklubb. Vedtaket lyder: Kretsstyret 

ønsker at ISUene fortsatt skal følge bydelsgrensene når det gjelder representasjon og 

stemmerett. Ut fra dagens retningslinjer er det fullt mulig å samhandle på tvers av 

bydelsgrensene dersom ISUene ønsker det. Hvert ISU bestemmer selv hvem de vil 

invitere på møter og samarbeide med utover de som har fast representasjon. Men for å 

ha en ryddig struktur og orden i saksbehandlingen, er det en fordel at de lag som er 

registrert i bydelen utgjør ISU. 

 

Vedtak:  

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-16 Klagesak – kommunale midler  

Troll Karateklubb Bushido har i e-post av 1. juli 2012 klaget på avslaget på søknaden 

om refusjon av anleggs- og lokalleie. Oslo Idrettskrets avslo søknaden fordi den kom 

inn etter søknadsfristens utløp. Karateklubben opplyser i klagen om at e-postadressen 

klubben hadde registrert i Sports Admin ikke har vært i bruk. Informasjon fra OIK 

kom derfor ikke frem til klubben. OIK har ikke fått feilmelding på klubbens e-

postadresse ved utsending av informasjon, verken i desember 2011 eller i april 2012.  

Det er klubbens ansvar å oppdatere klubbinformasjonen i NIFs databaser slik at de til 

enhver tid er korrekt.  

 

Administrasjonens innstilling: 

Klagen fra Troll Karateklubb Bushido tas ikke til følge.  

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-17 Strategisk plan 2012-2016 – forslag oversendt fra kretstinget 

Under behandlingen av strategisk plan for 2012-2016 på kretstinget, ble følgende 

forslag oversendt kretsstyret for videre behandling.  

 

Forslag fra Torer Berg, Ready IL: 
Nytt kulepunkt under anlegg: ”Et aktivt samarbeid med kommunen som drifter av 

flertallet av idrettsanleggene.” 

 

 Forslag fra Robert Svoren, Oslo Bedriftsidrettskrets: 
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Under innsatsområder aktivitet: ”Å legge til rette for å få med flere barn, ungdom og 

eldre og gi dem idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner.” 
  

Forslag fra Ingebjørg Skjelvik, Oslo og Akershus Bandyregion: 

Nye kulepunkter under anlegg: 

 

”Tilstrebe å bygge flerbrukshaller hvor flere idretter kan drive samtidig. For eksempel 

en til to spilleflater, kampsportrom og bordtennis.” 
  

”Driftsmodellen mellom klubben(e) som drifter og kommunen.” 

  

 ”Leiepris/brukermuligheter i idrettshallene spesielt på dagtid.”  

  

Forslag fra Kjersti Elvestad, Oslo Rokrets: 

Nytt kulepunkt under prioriterte innsatsområder: ”Bidra til debatt om bruk av fjorden. 

Sikkerhet for fjordens myke trafikanter.” 

 Forslag fra Bjørn Solheim, Go Dai Judoklubb: 

Nytt kulepunkt under anlegg: ”At man jobber frem en klarere fordeling av 

investerings- og driftsutgifter mellom skole-, idretts- og helsebudsjetter, slik at store 

investeringer som brukes primært av andre brukere enn idrettens medlemmer også 

belastes andre budsjetter enn idrettens.”  

Forslag fra Janne Svegården, Oslo Svømmekrets: 

Nytt kulepunkt under anlegg: ”At det prioriteres anlegg til idretter med særlig stor 

underdekning.”  

 Forslag fra Tor Audun Sørensen, Frigg Oslo FK: 

Nytt kulepunkt under anlegg: ”Arealsikre fremtidig bruk av eksisterende 

idrettsanlegg.”  

 Forslag fra Odd Jan Olstad, Høybråten og Stovner IL:  

Nytt kulepunkt under aktivitet: 

”Å legge til rett for å få med flere jenter og kvinner, og gi dem utviklingsmuligheter i 

tråd med egne ambisjoner.” 

 

 Nytt kulepunkt under medlemsorganisasjon: 

”Legge til rette for å få med flere kvinner som frivillige.” 

 

Administrasjonen innstilte på at alle forslagene skulle avvises. Begrunnelsen for det 

var at de angir prioriteringer, tiltak og satsinger som er på et høyere detaljnivå enn det 

den strategiske planen legger opp til. Mange av forslagene er gode, og hører naturlig 

med i kommende diskusjoner om hva OIK bør prioritere og bruke ressurser til. Men 

forslagene blir for detaljerte til å passe inn i det konseptet som er valgt for den 

strategiske planen. Synliggjøring av kretsens prioriteringer med begrunnelser blir 

derfor et viktig tema fremover. Mange av de foreslåtte tiltakene bør tas videre med i 

kretsens fremtidige planlegging.  

Styret diskuterte saken inngående og gikk gjennom hvert forslag og vurderte 

administrasjonens innstilling. Styret var enig i administrasjonens kommentarer om 
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ulikt detaljnivå mellom strategisk plan og forslagene som ble oversendt. Styret mente 

også at flere av forslagene er noe OIK arbeider fortløpende med og var dermed 

unødvendig å ta inn i den strategiske planen.  

 

Administrasjonens samlede innstilling: Forslagene oversendt fra kretstinget til 

strategisk plan avvises.  

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-18 Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

 Regjeringen la 8. juni 2012 frem Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske 

idrettsmodellen. Administrasjonens notat med oppsummering av meldingens visjon og 

hovedmål, satsingsområder, forslag til endringer i tilskuddsordninger m.m. var på 

forhånd utsendt.  

 

Styret diskuterte saken på et overordnet nivå og kunne konstatere at meldingen 

inneholder mange positive forslag for osloidretten. Styret la vekt på at OIK bør være 

en aktiv medspiller når departementet og NIF skal jobbe videre med detaljene rundt 

flere av satsingene, bl.a. på folkehelseområdet. Oslo opplever en sterk 

befolkningsøkning og har underkapasitet på idrettsanlegg. Idrettslagene har også store 

utfordringer i inkluderingsarbeidet. Samtidig har de verdifulle erfaringer som 

overordnede organisasjonsledd og myndigheter kan dra nytte av.   

 

Administrasjonenes innstilling til vedtak: 

Oslo Idrettskrets mener regjeringens forslag til ny idrettsmelding er positiv for 

osloidretten. Ny tippenøkkel med økt andel av tippeoverskuddet til idrettsformål gjør 

det mulig å styrke norsk idrett på flere områder. Prioriteringen av byer og 

pressområder i anleggsutbyggingen, styrkingen av programsatsinger, flere tiltak for å 

aktivisere inaktive, fortsatt trykk på inkluderingsarbeidet og mer midler til 

lokalidretten, er satsinger som kan bidra til å løse mange av osloidrettens utfordringer i 

tiden som kommer. 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt med noen redaksjonelle endringer. I 

tillegg skal det legges til at OIK ønsker å være en aktiv medspiller i det videre 

arbeidet med satsingsområdene i meldingen.  

 

K-19 Høring om høydehus (NIF) 

I et høringsbrev av 25. mai ber NIF om organisasjonsleddenes syn på følgende 

alternativer knyttet til forbudet mot bruk av høydehus som ble vedtatt av idrettstinget  

i 2003:  

a) Opprettholdelse av dagens forbud om høydehus. 

b) Olympiatoppens forslag om opphevelse av forbudet kombinert med en streng 

praksis for bruk av kunstig høyde og tilførsel av ekstra oksygen. 

c) Oppheve forbudet om høydehus, men med 18 års aldersgrense. 

d) Oppheve forbudet om høydehus. 

e) Opprettholde dagens forbund mot oksygenmasker og liknende innretninger i 

henhold til IOCs praktisering, eller tillate bruk i prestasjonsmessig sammenheng helt 

eller delvis. 
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 Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. I notatet ble bakgrunn for forbudet 

gjennomgått og argumentene for og i mot fra tiden før 2003 ble oppsummert. 

Uttalelsene som fulgte med i høringssaken fra Olympiatoppen, Antidoping Norge og 

professor Jostein Hallén ble også gjennomgått.  

 

Administrasjonen legger stor vekt på utviklingen etter idrettestinget 2003. Vi har erfart 

at: 

- det norske eksempelet (forbudet) ikke er blitt fulgt av noen nasjonal 

idrettsorganisasjon eller myndighet, ei heller av internasjonale anti-doping 

organisasjoner eller idrettsmyndigheter. Dette må tas som et uttrykk for at adgang til å 

benytte høydehus ikke oppfattes som doping eller noe problem. Dette er blitt en 

særnorsk bestemmelse, som riktignok har begrensede konsekvenser for norsk 

konkurranseidrett om man skal tro forskningen. 

- det er vanskelig å se at bruken av høydehus har virket som en bro over i en gråsone, 

dvs. at den har rettferdiggjort andre og formodentlig kvalitativt langt mer uakseptable 

virkemidler for å fremme prestasjonene. (Jf. med problemstillingen fra 2001: hva er 

forskjellen på bruk av høydehus og bruk av EPO?)  

 

Styret diskuterte saken og var på linje med administrasjonens vurderinger. Det 

fremkom ikke andre argumenter eller opplysninger som endret disse vurderingene.  

 

 Administrasjonens innstilling: 

  Administrasjonen tilrår styret  

- å anbefale en oppheving av dagens forbud mot bruk av høydehus, men med en 

aldersgrense på 18 år 

- å anbefale en videreføring av dagens forbud mot oksygenmasker og lignende 

innretninger  

 

 Vedtak: 

 Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-20 Faglig tema: OIKs kontakt med Oslo kommune 

 

En presentasjon om Oslo kommunes styringssystem og OIKs kontakt med kommunen 

ble delt ut på møtet og gjennomgått. Flere i styret hadde ytret ønske om å få 

informasjon om temaet. Det ble vist til hvilke komiteer og byrådsavdelinger som 

arbeider med idrettsspørsmål og hvilke politikere som er sentrale i dette arbeidet. Kort 

informasjon om Bymiljøetaten ble også gjennomgått.   

 

Administrasjonens innstilling til vedtak:  

Saken tas til orientering.  

 

Vedtak:  

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

 

K-21 Orienteringssaker 

 

Hendelse på huset og oppfølgingen etterpå 

Det ble orientert om en hendelse på huset og hvordan denne hendelsen ble fulgt opp.  
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LAM-forberedelser  

Et notat med sjekkpunkter for den forestående LAM-prosessen var på forhånd utsendt.  

 Styret er godt forberedt til å delta på de ulike fordelingsmøtene i bydelene.  

 

Innspill til Oslo2022 om anleggsbehov i Oslo 

Styret fikk kopi av administrasjonens innspill til Oslo 2022. Styreleder samt Ingrid 

Tollånes, Ivar Glomstein og Robert Gausen deltok i møte 21. juni med Oslo2022 der 

det ble gitt orientering om etatens formål og organisering. OIK vil bli invitert til 

samarbeid.  

 

Møte med NIF om ”Idrettens økokrim” 29. august 

Idrettsstyret har bedt administrasjonen i NIF om å behandle alle oversendte saker fra 

Idrettstinget 2011. Innstillinger på de ulike sakene skal opp i Idrettsstyret før jul. Fra 

OIK deltok Ingrid Tollånes, Astrid Johannessen, Tina Mjelde og Gunnar-Martin 

Kjenner. Fra NIF stilte fagpersoner fra økonomiavdelingen og lov og frivillighet. 

Hensikten med møtet var å gjennomgå OIKs forslag og diskutere bredt hvordan 

forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet i idretten kan gjøres. Ulike 

løsninger ble diskutert. OIK vil bli holdt orientert i det videre arbeidet.  

 

Lov godkjent av NIF 

 OIKs lov er godkjent av NIF. 

 

Gatekamp sommeren 2012 

Gatekamp sommeren 2012 ble vellykket. Klubbene som deltok i tiltaket gjorde en god 

jobb. Modellen videreføres også i 2013 dersom kommunen bevilger midler.  

 

Bingo 

Økonomisjefen orienterte kort om utviklingen i bingomarkedet og konsekvensene for 

OIK og de spillende foreningene. Inntektene er sterkt redusert de siste årene for OIKs 

del på grunn av færre dispensasjoner.  

 

Samling 8. september  

 Målet med samlingen er at administrasjonen og styret skal bli bedre kjent.   

 

Styrets representasjon siden sist 
 Norvald Mo:  

21. juni – innledning Nordstrand Arbeiderparti om utfordringer for barne- og 

ungdomsidretten i Oslo 

4. august – gjest under finalene i Norway Cup 

 

Nils Johan Waldenstrøm: 

30. august – befaring med Bymiljøetaten 

 

 Anees Rauf: 

25. juni – åpning av Haugerud idrettspark  

 

Christin Sund:  

5. juni – nedleggelse av grunnstein for Lyns nye klubbhus.  


