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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 18/2014-2016   

       Utsendelsesdato: 14. mars 2016 

       Merknadsfrist: 18. mars 2016 

 

Møtetid:   Onsdag 1. mars  2016       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   

Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i behandlingen av k-164, 165 og deler av k-169. 

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak k-164 og k-165 

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak k-159 og k-160 

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

K-158 Godkjenning- KS-protokoll nr. 17/2014-2016 

K-159 Regnskap 2015 og utkast til styrets økonomiske beretning 

K-160 Tilbakeføring av tildelte kommunale tilskudd 2015 

K-161 Tildeling av midler til 60pluss for 2016 

K-162 Kretsting 2016 – innkalling 

K-163 OIKs lov – forslag til endringer 

K-164 Budsjettbrev 2017 

K-165 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg 

K-166 Oslo kommunes idrettsstipend 

K-167 Årets idrettslag 

K-168 Årets ildsjel 

K-169 Orienteringssaker 

Nytt fra Oslo kommune 

Høringsuttalelser i reguleringssaker 

Varamedlem til Markarådet 

Forslag til endring i spillemiddelregelverket 

Fakkelturne og ungdoms-OL 

Representasjon til OOFs årsmøte 

Prosjektrapporter 

Regionalt kompetansesenter OLT 

Valgkomiteens innstilling 

Representasjon siden sist 
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K-158 Protokoll  

KS protokoll nr. 17/ 2014-2016 

 

 Vedtak:   

Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-159 Regnskap 2015 og utkast til styrets økonomiske beretning 

Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet med gjennomgang av regnskap per 31.12.2015 

med balanse, og utkast til styrets økonomiske beretning for 2015.Styret gikk gjennom 

regnskapet som viser sunn drift. 
 

 Vedtak:   

Regnskap per 31.12.2015 og forslag til styrets økonomiske beretning for 2015 

oversendes revisor og kontrollkomiteen med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

K-160 Tilbakeføring av tildelte kommunale tilskudd 2015 

Generalsekretæren innledet til saken. Pr 31.12.2015 var det ikke utbetalte kommunale 

tilskudd tildelt etter vedtak i K-93 og K-94 på til sammen kr 738.281,88. Av dette utgjør kr 

43.800,00 poster med oppgjør i 2016 og kr 479.793,88 ikke avsluttet avregning energitilskudd 

Furuset Forum. Idrettslag som ikke har levert påkrevet dokumentasjon får ikke utbetalt 

kommunale tilskudd.  

 

 Vedtak:   

Styret tilbakefører tildelte kommunale tilskudd med kr 214.688,00. Beløpet skal inngå 

i grunnlag for tildeling av kommunale tilskudd i 2016. Etter avregning med Furuset 

Forum for deres energikostnader i 2015, skal restbeløpet inngå i grunnlag for tildeling 

av kommunale tilskudd i 2016. 

 

 

K-161 Tildeling av midler til 60pluss for 2016 

Generalsekretæren innledet til saken. Søknadsfrist for tildeling av midler var 15. januar 2016. 

Det kom inn totalt 41 søknader som alle er godkjent innfor kriteriene. Styret gikk gjennom 

administrasjonens forslag til budsjett og fordeling.  

 

 Vedtak:  

Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til budsjett og fordeling av tilskudd 

til 60pluss-gruppene for 2016.  

 

 

K-162 Kretsting 2016 – innkalling 

Generalsekretæren redegjorde for status i forberedelsene til kretstinget 11. juni med angivelse 

av nøkkeldatoer, foreløpig kjøreplan og forslag til gjester. Innkallingen til kretstinget skal 

foretas i henhold til loven med frist for utsendelse 11. mars.  

 

Vedtak: 

Administrasjonen får i oppgave å forberede tinget i tråd med notatet. 
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K-163 OIKs lov – forslag til endringer 

Astrid Johannessen innledet til saken. OIKs lov ble sist vedtatt på Idrettskretstinget i juni 

2014 og skal nå revideres i henhold til lovnorm for idrettskretser vedtatt av Idrettsstyret 22. 

oktober 2015 (så langt det er mulig). I og med at Oslo er både fylke og kommune har OIK 

dispensasjon fra NIF til kun å følge lovnorm for idrettskrets (og ikke idrettsråd). Tidligere 

vedtatte ordning med representasjon på idrettskretstinget er ivaretatt i forslaget.  
 

Vedtak: 

Administrasjonens forslag til lov oversendes kretstinget som forslag til ny lov for OIK. 

 

 

K-164 Budsjettbrev 2017 

Kretsstyret sender hvert år sitt innspill til Oslo kommunes budsjett i et brev til byrådet. AU 

behandlet et utkast til budsjettbrev i sitt møte 15. februar, og generalsekretæren redegjorde for 

innholdet i forslaget. Styret diskuterte innhold og ambisjonsnivå i brevet. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret godkjenner forslag til budsjettbrev til Oslo kommune med de merknader 

som kom fram i møtet. Administrasjonen ferdigstiller brevet med merknader gitt av 

kretsstyret. 

 

K-165 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg 

Anleggsrådgiver Kjetil Moberget innledet til saken. Det har i forbindelse med årets revisjon 

av retningslinjene kommet inn flere forslag til endringer. Det er både forslag om å innlemme 

flere idretter i fordelingen, og om å gjøre endringer i fordelingskriteriene mellom de 

kvalifiserte idrettene. Administrasjonen har utarbeidet nye retningslinjer for fordeling av 

brukstid i kommunale svømmehaller. Mindre justeringer er gjort i øvrige retningslinjer. Styret 

gikk grundig gjennom forslagene og administrasjonens innstilling. Styret mener det ikke er 

grunnlag for å gjøre endringer i grunnprinsippene i reglene og støtter administrasjonens 

innstilling i de ulike sakene. 

 

Vedtak: 

a) Perioden med eksklusiv bruksrett for Vestre Aker SK forlenges ikke.  

b) Idrettsskoler blir ikke gitt rettigheter i fordelingen, men kan i helt spesielle tilfeller 

fortsatt gis tid under ordningen «spesielle tiltak». 

c) Dans, med grenene akrobatikk, rock ‘n’ roll og sportsdrill, gis rettigheter i 

hallfordelingen. 

d) Vektingen for voksenlagene endres ikke. 

e) Aldersgrensen for skillet mellom barn og ungdom endres ikke. 

f) Bordtennis og fekting gis rettigheter i småromsfordelingen. 

g) Dans, med grenene CWDCL, freestyle/IDO, hiphop, sportsdans og swing/salsa, gis 

rettigheter i småromsfordelingen. 

h) Retningslinjene for idrettshaller, isanlegg, markanlegg, smårom og svømmeanlegg 

vedtas.  

 

 

K-166 Oslo kommunes idrettsstipend 

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommunes idrettsstipend er en del av 

støtteordningen til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. Det var totalt 

kommet inn 21 søknader om stipend for 2016. Det er foreslått øke stipendets størrelse fra kr. 
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12 000 til 15 000 kr. Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens forslag til 

stipendmottakere. 

 

Vedtak: 

Stipend på kr. 15 000 tildeles de ti utøverne som administrasjonen har innstilt. 

Stipendmottakerne tilskrives og inviteres til prisseremonien i Rådhuset. 

 

 

K-167 Årets idrettslag 

Generalsekretæren innledet til saken. Årets IL mottar 15 000 kroner fra Oslo kommune. Styret 

gikk gjennom forslagene med tilhørende begrunnelser. Styret valgte å støtte administrasjonens 

forslag. 

 

Vedtak: 

OIK innstiller til Oslo kommune å kåre et fleridrettslag til Årets IL 2016. Vedtaket 

meddeles Oslo kommune. Idrettslaget inviteres til prisseremonien i Rådhuset. 

 

 

K-168 Årets ildsjel 

Generalsekretæren innledet til saken. Forslag til kandidater til årets ildsjel kan fremmes av 

alle organisasjonsledd og samarbeidsutvalgene i bydelene. Prisen er på kr 15 000 og diplom 

som tildeles en leder, utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt etter gitte kriterier. Ved 

fristens utløp var det kommet inn to forslag. Styret diskuterte forslagene og mente det at 

begge var gode kandidater til å motta prisen. Styret valgte å støtte administrasjonens forslag. 

 

Vedtak: 

Den valgte kandidaten til Årets ildsjel 2016 tilskrives og inviteres til prisseremonien. 

 

 

K-169 Orienteringssaker 

Nytt fra Oslo kommune 

Leder og generalsekretær orienterte om aktuelle saker i Oslo kommune. 

 

Høringsuttalelser i reguleringssaker 

Generalsekretæren orientere om at høringsuttalelser fra OIK blir lagt ut på nettsiden 

løpende. 

 

Varamedlem til Markarådet 

Generalsekretæren orienterte om at Ingrid Maurstad fra administrasjonen er oppnevnt 

som varamedlem til markarådet. 

 

Forslag til endring i spillemiddelregelverket 

Generalsekretæren orienterte om forslag fra NIF om endringer i forvaltningen av 

spillemidler til anlegg. 

 

Fakkelturne og ungdoms-OL 

Generalsekretæren orientere om gjennomføringen av fakkelarrangementet og 

administrasjonens studietur til Lillehammer. 

 

 



5 
 

Representasjon til OOFs årsmøte 

Generalsekretæren orienterte om OIKs deltagelse på kommende årsmøte i Oslo og 

Omland Friluftsråd. 

 

Prosjektrapporter 

Generalsekretæren orientere om at prosjektrapporter for 2015 er oversendt til Oslo 

kommune. 

 

Regionalt kompetansesenter OLT 

Generalsekretæren orientere om et dialogmøte med idrettskretsene i Østfold og 

Akershus vedrørende regionalt kompetansesenter. 

 

Valgkomiteens innstilling til kretstinget 2016 

Generalsekretæren orienterte om at valgkomiteens innstilling er klar. 

 

Representasjon siden sist 

 Norvald Mo  

6. februar: Fakkelstafett for Ungdoms-OL, Sogn 

14. februar: Barnas Holmenkolldag, Skiforeningen 

17. februar: Akers Avis Groruddalen sin idrettsprisutdeling 

 

Nils Johan Waldenstrøm  

6. februar: Fakkelstafett for Ungdoms-OL, Sogn 

 

Sigurd Solem 

6. februar: Fakkelstafett for Ungdoms-OL, Sogn 

 


