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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

        KS-møte nr. 5/2014-2016   

        Utsendelsesdato: 15. des. 2014 

        Merknadsfrist: 18. des. 2014 

 

Møtetid:   Tirsdag 9.  desember  2014       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   

Kommentar: Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i hele møtet. 

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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K-48 Protokoll  

KS protokoll nr. 4/ 2014-2016 

 

 Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent 

 

K-49 Budsjett 2015 

Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet til saken. AU har behandlet budsjett 2015 i sitt 

møte 26.11.2014. AU vedtok å legge frem administrasjonens forslag for styret. Forlaget var 

sendt ut på forhånd. Budsjettforslaget gjenspeiler en videreføring av dagens virksomhet uten 

større endringer. Styret diskuterte den økonomiske driften av huset og hallen. Det er en 

utfordring for fremtiden å balansere den forretningsmessige driften med tilbudet til 

idrettsorganisasjonen som leietagere/ brukere av anlegget.  

 

Vedtak:          

 Budsjett for Oslo Idrettskrets 2015 ble vedtatt 

 

K-50 Vurdering av utlån og låneopptak 

Generalsekretæren innledet til saken. Det vises til sak K-16/2014-2016 om lån til Ekeberg 

idrettsbarnehage og sak K-26/2014-2016 om finansieringsplan for rehabilitering av Ekeberg 

idrettshall. Sak K-45/2014-2016 ble utsatt. Det har i ettertid blitt reist spørsmål om styret har 

fullmakt til disse vedtakene iht. Lov for Idrettskrets (Loven), eller om det kreves særskilt 

fullmakt fra Tinget.  

 

Administrasjonen har vurdert saken og mener at det ikke er nødvendig å avholde et 

ekstraordinært ting for å avgjøre saken. Styret finner det ikke nødvendig å konkludere i saken 

nå. Det er fortsatt usikkerhet omkring kostnader og finansiering, og det avventes bystyrets 

vedtak for Oslo kommunes budsjett for 2015. Styret ber om at saken fremmes på nytt når det 

kommunale bidraget er nærmere avklart, og de økonomiske konsekvensene kan tydeliggjøres. 

 

Vedtak:  

- Saken utsettes til neste styremøte 

- Styrer ber administrasjonen om å legge frem en sak som tydeliggjør de 

økonomiske konsekvensene ved realisering av rehabiliteringsprosjektet  

 

K-51 Klagesaker kommunale bidrag 

Fordeling av kommunale midler for 2014 ble gjort av styret i sak K-31, 7. oktober 

2014. Det var kommet inn en klage, fra Nordberg Tennisklubb, innen fristen. Klubben klager 

på avslag på søknad om 2A, refusjon av anleggs- og lokalleie. 

 

Styret gikk gjennom klagen og kunne konstatere at klubben ikke hadde overholdt 

retningslinjene for innlevering av dokumentasjon. Styret så ingen grunn til å fravike 

retningslinjene som har klare frister og krav for hva som skal leveres av dokumentasjon for å 

bli tildelt kommunale midler. Tidligere praksis for behandling av liknende klagesaker ble 

dermed fulgt. 

 

Vedtak:          

 Klagen fra Nordberg Tennisklubb tas ikke til følge 
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K-52 Forskningsplan for norsk idrett – høring 

Idrettens forskningsutvalg har lagt frem et utkast til forskningsplan for norsk idrett, som av 

Idrettsstyret 29. oktober 2014 ble godkjent til høring i organisasjonen. Arbeidet er forankret i 

IPD 2011-2015, i delmål 2.6, som sier at norsk idrett vil styrke sitt forsknings- og 

utviklingsarbeid som grunnlag for gode strategivalg og integrere kunnskap i det praktiske 

idrettsarbeidet. 

Styret mener at forskningsutvalget peker på sentrale utfordringer innenfor idrettsforskningen. 

Idretten bør innta en mer aktiv rolle som bestiller av forskning, og vi må sikre bedre 

koordinering og formidling slik at kunnskapen kan anvendes. Hovedmålene og utvalget av de 

prioriterte områdene støttes. Styret mener at barne- og ungdomsidretten, frivillighet og 

inkludering er tre spesielt viktige områder å utvikle kunnskap på. 

Vedtak:  

- Kretsstyret stiller seg bak forslagene i utkastet til forskningsplan for norsk idrett. 

- Kretsstyret ber administrasjonen om å svare på høringen innen fristen, med vekt på 

barne- og ungdomsidretten, frivillighet og inkludering som spesielt viktige områder. 

 

K-53 Evaluering av OL/PL-prosessen 

Leder innledet til saken. Idrettsstyret har besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av 

idrettens arbeid med prosessen for OL/PL-2022. Det er oppnevnt et utvalg som inviterer 

særforbundene og idrettskretsene til å komme med innspill. Det avholdes et innspillsmøte 

torsdag 18. desember, og organisasjonen er invitert til å gjøre skriftlig innspill med frist 

15.desember.  
 

Kretsstyret drøftet de ulike spørsmålene som var tatt opp i høringsbrevet. Styret mener at det 

først og fremst var inntrykkene fra Sochi-OL og oppfatninger om IOC som var det avgjørende 

for at oppslutningen om et ja i folket ikke ble stor nok. 

 

Vedtak:  

Styret ber administrasjonen om å utarbeide et utkast til svarbrev som oversendes styret 

for kommentarer. Leder deltar i tillegg i innspillsmøtet 18. desember.  

 

K-54 Møteplan 1.halvår 2015 

Forslag til møteplan var sendt ut på forhånd. Det er planlagt 6 møter i første halvår 2015: 
o Tirsdag 20.januar 

o Onsdag 25.februar 

o Tirsdag 24.mars 

o Tirsdag 28.april 

o Onsdag 27.mai 

o Torsdag 18.juni 

Vedtak:  

Møteplanen ble vedtatt. 

 

K-55 Orienteringssaker 

Budsjettprosess Oslo kommune 

Bystyret behandler budsjett 2015 torsdag 11. desember. Det er foreløpig ikke inngått 

noe budsjettforlik. Etter at deputasjonene i komiteene var avholdt, har leder hatt 

samtaler med enkelte politikere i bystyret om budsjettet.  
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Vernesoner i Marka 

Idretten har utfordret den juridiske siden av saken i et brev til Miljøverndepartementet. 

Generalsekretær har sammen med NIF deltatt i møte med statssekretær i Klima- og 

miljøverndepartementet. 

 

Idrettskretsenes rammevilkår – høring 2 

Programkomiteen har foreslått at idrettskretsene skal avholde en avstemming med 

simpelt flertall for å avgjøre idrettskretsenes innstilling til idrettsstyret. Styret ber 

administrasjonen gi tilbakemelding til komiteen om at en slik prosess ikke er ønsket.  

 

Miljøpolicy for OIK 

Generalsekretæren redegjorde for status. Det vil bli lagt frem en sak for styret i 2015. 

 

Saker til idrettstinget 2015 

Lovutvalget ønsker at OIK igjen skal vurdere å fremme enkelte av forslagene som 

OIK fremmet til NIFs ting 2011 og som ikke ble vedtatt. Dette gjelder idrettskrim, 

gransking og ugyldige vedtak.   Forslaget om påtalenemnd er også diskutert internt i 

Norges Bedriftsidrettsforbund og vil muligens bli fremmet som forslag fra dem. 

Forslag til Idrettstinget vil bli drøftet på kommende styremøte. 

OIK 100 år 

 Generalsekretæren redegjorde for status i arbeidet. 

 

Representasjon siden sist 

Norvald Mo 

14. november: Innledning på Oslo kommune/Oslo og Omland friluftsråd og Oslo 

Idrettskrets sin idretts- og friluftskonferanse, Oslo Kongressenter  

 

Christin Sund 

5. desember: Oslo Idrettskrets pensjonisters julelunsj, Ekeberg 

 

 

 


