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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

        KS-møte nr. 13/2014-2016   

        Utsendelsesdato: 9. oktober 2015 

        Merknadsfrist: 13. oktober 2015 

 

Møtetid:   Tirsdag 6. oktober  2015       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: Caroline Rømming Varmbo  X  

Medlem: Line Baumann Lorentzen X             

Ansattes representant: Astrid Johannessen X   

1. varamedlem: Emilie Jarto           X  

2. varamedlem: Sigurd I. Solem X   

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Anne-Britt Nilsen fra valgkomiteen informerte om komiteens arbeid i begynnelsen av møtet. 

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak k-118, k-119 og k-120. 

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

K-118  Godkjenning av protokoll 

KS-protokoll nr. 12/2014-2016 

K-119 Klagesaker lokale aktivitetsmidler og kommunale bidrag 

K-120 Fordeling av kommunale bidrag 2015 

K-121 Valg 2015 – oppsummering og oppfølging 

K-122 Budsjettforslag Oslo kommune 

K-123 Informasjonsstrategi 

K-124 OIK 100 år  

K-125 Strategisk plan 2016 - 2020 

K-126 Orienteringssaker 

Likviditetsrapport 

Kretsledermøte 18-20.sept 

Rapport fra ISU-møter 

Prosjektarbeid OIK – Bymiljøetaten, «Oslomodellen» 

Rehabilitering og utvikling Ekeberg 

Ungdoms-OL 

Campus Sognsvann 

NIFs flyktningefond – oppfølging 

Behovsplan - status 

Årets ildsjel – nominering av kandidater under 26 år 

Kommunens driftsavtaler med idrettslag – fremtidige utfordringer 

Nye retningslinjer for kommunale bidrag 

Representasjon siden sist 
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K-118 Protokoll  

KS protokoll nr. 12/ 2014-2016 

 

 Vedtak:   

Protokollen ble godkjent 

 

 

K-119 Klagesaker lokale aktivitetsmidler og kommunale bidrag 

Generalsekretæren innledet i saken. Det var kommet inn en klage fra Step Up Danseklubb. 

Notat med vedlagt klagebrev var på forhånd sendt ut. Klagen ble gjennomgått av styret.  

 

Vedtak: 

Klage fra Step Up Danseklubb tas til følge  

 

K-120 Fordeling av kommunale bidrag 2015 

Generalsekretæren innledet i saken. Notat med administrasjonens forslag til fordeling av 

kommunale bidrag var sendt ut på forhånd. Følgende poster ble behandlet:  

- 2A, Refusjon av anleggs- og lokalleie 

- 3A, Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg 

- 3B, Spesielle tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg 

- 4, Reisetilskudd 

- 7, Andre formål  

- 8, Idrett for funksjonshemmede  

 

Hovedfordelingen mellom de ulike ordningene vedtok kretsstyret i sak K-93, 27. mai 2015.  

Administrasjonen har lagt til grunn retningslinjene for de kommunale midlene, samt 

innarbeidet praksis over flere år for fordelingene. Søknader som har blitt levert inn etter 

fristen, 1.februar er avkortet i henhold til nedtrappingsskalaen i retningslinjene. 

 
Vedtak: 

Kommunale bidrag 2015 post 2A, 3A, 3B, 4, 7 og 8 fordeles i tråd med 

administrasjons innstilling. Fordelingen vedlegges protokollen. 

 

K-121 Valg 2015 – oppsummering og oppfølging 

Leder innledet i saken og gikk gjennom kretsstyrets arbeid i forbindelse med valget, og kom 

med vurderinger av nytt bystyret og idrettens stilling. Styret hadde deretter en diskusjon om 

hva følger valgresultatet og eventuelt nytt byråd eventuelt kan ha å si for kretsens 

idrettspolitiske arbeid. 

 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering 

 

 

K-122 Budsjettforslag Oslo kommune 

Generalsekretæren innledet i saken. Byrådet la 25. september frem sitt budsjettforslag for 

2016. Notat med gjennomgang av budsjettforslaget målt opp mot idrettskretsens prioriteringer 
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i budsjettbrev av 7. mai 2015, var sendt ut på forhånd. Administrasjonens vurderinger og 

forslag til prioriteringer ble gjennomgått og drøftet i styret.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide det endelige budskapet til 

fremføring i bystyret organer. Administrasjonens forslag legges til grunn. Ferdig 

utkast til notat sendes styret for innspill og kommentarer. 

 

 

K-123 Informasjonsstrategi 

Generalsekretæren innledet i saken. Kretsstyret vedtok i K-257, 18.jan 2012 en 

informasjonsstrategi for Oslo Idrettskrets. I sak K-288, 20.mars 2012 ble det som en 

oppfølging av informasjonsstrategien vedtatt retningslinjer for mediekontakt i OIK. 

 

Notat med forslag til revisjon av strategien og retningslinjene var sendt ut på forhånd. Styret 

gikk gjennom administrasjonens forslag. Styret er spesielt opptatt av god informasjon og 

synlighet mot idrettslagene.  

 

Vedtak: 

Styret godkjenner forslag til revidert informasjonsstrategi for OIK. 

 

K-124 OIK 100 år  

Generalsekretæren innledet i saken. Notat var sendt ut på forhånd.  

 

OIK fyller 100 år 17. januar 2017. Det medfører noen forventninger og uskrevne forpliktelser 

til å markere og dokumentere historien, samt sette pris på tidligere og nåværende sentrale 

bidragsytere til Osloidretten. Det gir også en mulighet for økt oppmerksomhet for idretten og 

idrettens interesser.  

 

Styret diskuterte ulike konsepter for jubileumsmarkeringen og det ble lagt vekt på at 

ambisjonene må tilpasses tilgjengelige ressurser.  

 

Vedtak: 

Styret tar administrasjonens innspill til OIK 100 år til orientering. Styret utnevner 

Ingar Lae og Norvald Mo som styrets representanter i en jubileumskomite. Leder får 

mandat til å utnevne ytterligere et medlem fra styret. 

 

K-125 Strategisk plan 2016 – 2020 

Generalsekretæren innledet i saken. Kretstinget avholdes 11.juni 2016. Frist for utsending av 

tingpapirer med forslag til ny strategisk plan for OIK er 11.mai.  

 

Notat med plan for involvering og fremdrift var sendt ut på forhånd. Styret gikk gjennom 

administrasjonens forslag. 

 

Vedtak: 

Arbeidet med strategisk plan for tingperioden 2016-2020 gjennomføres slik 

administrasjonen har foreslått i notatet. Christin Sund og Sigurd Solem blir styrets 

representanter i styringsgruppen. 
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K-126 Orienteringssaker 

Likviditetsrapport 

Generalsekretæren informerte om status. 

 

Kretsledermøte 18-20.sept 

Leder orienterte om kretsledermøtet i Molde. 

 

Rapport fra ISU-møter 

Styremedlemmene rapporterte fra fordelingsmøtene i ISU. 

 

Prosjektarbeid OIK – Bymiljøetaten, «Oslomodellen» 

Generalsekretæren orienterte om samarbeidet med Oslo kommune. 

 

Rehabilitering og utvikling Ekeberg 

Generalsekretæren orienterte om fremdriften i arbeidene. 

 

Ungdoms-OL 

Generalsekretæren orienterte om aktivitetene omkring Ungdoms-OL. 

 

Campus Sognsvann 

Generalsekretæren orienterte om planene for utvidelse av toppidrettssenteret. 

 

NIFs flyktningefond – oppfølging 

Generalsekretæren orienterte om ordningen. 

 

Behovsplan - status 

Generalsekretæren orienterte om videre prosess. 

 

Årets ildsjel – nominering av kandidater under 26 år 

Generalsekretæren orienterte om nominering av kandidater. Sak fremmes for styret. 

 

Kommunens driftsavtaler med idrettslag – fremtidige utfordringer 

Generalsekretæren orienterte om forhold som utfordrer dagens ordning. 

 

Nye retningslinjer for kommunale bidrag 

Det er varslet at byrådet fremfører sak om nye retningslinjer for kommunale bidrag. 

 

Representasjon siden sist 

Norvald Mo 

25. august – innledning om anleggssituasjonen i Oslo hos Håndballveteranene 

8. september – åpning Årvoll stadion nye kunstgressdekke 

18. – 20. september – kretsledermøte Molde 

1. oktober – tale eldredagen – 60+ 

 

 

 
 

 

 


