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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 20/2014-2016   

       Utsendelsesdato: 30. mai 2016 

       Merknadsfrist: 2. juni 2016 

 

Møtetid:   Mandag 9. mai  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  

Ansattes repr. vara Audun Eikeland X   

1. varamedlem: Emilie Jarto          X   

2. varamedlem: Sigurd I. Solem X   

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

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

K-181 Godkjenning- KS-protokoll nr. 19/2014-2016 

K-182 Regnskapsrapport 

K-183 Klage fra volleyballforbundet, region øst 

K-184 Tingforslag – endelig innstilling 

K-185 Tingforberedelser 

K-186 Idrettskretsens innsatspriser 2016 

K-187 Valg av styremedlemmer til Oslo Idrettshaller AS (OIAS) 

K-188 Saker til kretsledermøte og NIF ledermøte 

K-189 Ungdomsløftet i Oslo 

K-190 Orienteringssaker 

Nytt fra Oslo kommune 

Partnerskap mot mobbing 

Inkluderingskonferansen 

Styrelederforum 

Nytt Markaråd 

Personalendringer 

Grafisk profil for OIK og jubileumsåret 

Representasjon siden sist 
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K-181 Protokoll  

KS protokoll nr. 19/ 2014-2016 

 

 Vedtak:   

Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-182 Regnskapsrapport 

 Øyvind Nedre fra administrasjonen orienterte om økonomisk status.  

 

 Vedtak:  

 Styret tar regnskapsrapport per mars til orientering.  

 

  

K-183 Klage fra volleyballforbundet, region øst 

Generalsekretæren innledet til saken. I forbindelse med hallfordelingen for sesongen 

2016/17 har volleyballforbundet, region øst levert klage. Klager på hallfordelingen 

skal i henhold til retningslinjene behandles av styret i Oslo Idrettskrets. 

 

Styret ser at retningslinjene kan ha svakheter som først oppdages i 

fordelingsprosessen. Når slike svakheter gir urimelige utslag i fordelingen mellom 

idrettene mener styret at det er riktig å justere tildelingen i tråd med intensjonene i 

regelverket. Styret henstiller til administrasjonen å foreslå konkrete endringer i 

retningslinjene ved neste revisjon. 

 

Vedtak:  

Klagen fra Norges Volleyballforbund, region øst tas ikke til følge.  

 

 

K-184 Tingforslag – endelig innstilling 

Leder innledet til saken. Det har kommet inn seks forslag til tinget. Fem forslag fra Go 

Dai Judo Club, og et forslag fra Frogner svømmeklubb. Styret diskuterte det fremlagte 

forslaget med innstillinger og begrunnelser for de enkelte sakene. 

 

 Vedtak:  

Innstillinger og begrunnelser for innkomne forslag til tinget godkjennes. 

 

 

K-185 Tingforberedelser 

Sakslisten med forslag til tidsplan ble gjennomgått. Oppgaver i forbindelse med 

gjennomføringen av tinget ble fordelt på styrets medlemmer. 

 

 Vedtak:  

Styret tar informasjon om tingforberedelsene til orientering. 

 

K-186 Idrettskretsens innsatspriser 2016 

Leder innledet til saken. I styrets behandling av K-176 kom det frem forslag om 

ytterligere to kandidater til mottagere av innsatspriser, og administrasjonen fikk i 

oppgave å utrede forslagene. Styret gikk i gjennom administrasjonens vurdering. 
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 Vedtak: 

 Styret vedtar tildeling av innsatspris iht administrasjonens forslag.  

 

 

K-187 Valg av styremedlemmer til Oslo Idrettshaller AS (OIAS) 

Leder innledet til saken. OIAS har generalforsamling 26. mai, og Oslo Idrettskrets skal 

oppnevne representanter til styret.  

 

Vedtak: 

Oslo Idrettskrets oppnevner Nils Johan Waldenstrøm (leder), Emilie Jarto, Ingar Lae 

(medlemmer), og Christin Sund (varamedlem) til styret i Oslo Idrettshaller AS. 

 

 

K-188 Saker til kretsledermøte og NIF ledermøte 

Leder orienterte om programmet for kretsledermøtet 20. mai og agenda for NIFs 

ledermøte 3.-4. juni.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret tar saken til orientering 

 

 

K-189 Ungdomsløftet i Oslo 

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har blitt utfordret til å innlede 

til diskusjonen om ungdomsidretten på kretsledermøtet 20. mai. Styret diskuterte 

utfordringer og aktuelle tiltak/virkemidler for å stimulere til bedre ungdomsidrett i 

Oslo. 

  

Vedtak: 

Kretsstyret tar informasjonen om ungdomsløftet til orientering og ber 

administrasjonen videreføre arbeidet i tråd med saksfremlegget og merknader 

fremkommet i møtet. 

 

 

K-190 Orienteringssaker 

Nytt fra Oslo kommune 

Leder og generalsekretær orienterte om aktuelle møter på politisk og administrativt 

nivå i kommunen. 

 

Partnerskap mot mobbing 

Oslo Idrettskrets er invitert med av Oslo kommune i et partnerskap mot mobbing 

 

Inkluderingskonferansen 

Leder orienterte om Inkluderingskonferansen 2016 som ble arrangert i samarbeide 

med Akershus IK. 

 

Styrelederforum 

Leder orienterte om lederforumet med idrettskretser og særforbund. 

 

Nytt Markaråd 

Generalsekretæren orienterte om ny sammensetning i Markarådet. 
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Personalendringer 

Generalsekretæren orienterte om endringer i personalgruppen. 

 

Grafisk profil for OIK og jubileumsåret 

Generalsekretæren presenterte alternative forslag til grafisk profil for Oslo Idrettskrets 

og jubileumsåret. 

 

Representasjon siden sist 

 Norvald Mo, Nils Johan Waldenstrøm og Sigurd Solem 

19. april: Prisutdeling i rådhuset 

       

 Christin Sund 

 22. april: Årsmøte i Danseregion Øst-Norge, Ullevål stadion 

  

 Emilie Jarto 

 19. april: Prisutdeling i rådhuset 

 29. april: Forbundsting Norges Gymnastikk- og Turnforbund  

 

 

 


