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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 8/2016-2018   

       Utsendelsesdato: 18. april 2017 

       Merknadsfrist: 23. april 2017 

 

Møtetid:   Onsdag 5. april 2017       Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Sveinung Oftedal  X   

Nestleder: Nils Johan Waldenstrøm X   

Medlem: Ingar Lae X   

Medlem: Torill Fiskerstrand X   

Medlem: Kate Hege Nielsen X            

Medlem: Sigurd I. Solem X   

Medlem: Emilie Jarto                   X  

Ansattes representant: Ingrid Maurstad X   

1. varamedlem: Rasmus Olstad Semmerud          X   

2. varamedlem: Katrine Sølvberg X   

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

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

Bjørn Oppberget fra OBIK deltok i hele møtet. 

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak k-85 

 

Sakliste: 

 
K-81  Godkjenning- KS-protokoll nr. 7/2016-2018  

K-82  Regnskap 2016 og økonomisk beretning  

K-83  Klubbutvikling og ungdomsidrett  

K-84  Idrettens samarbeidsutvalg – retningslinjer og oppfølging  

K-85  Retningslinjer hallfordeling - endring  

K-86  Rehabilitering Ekeberg Idrettshall  

K-87  Regionalt kompetansesenter – Olympiatoppen Øst  

K-88  Orienteringssaker  
Rammetilskudd og IT-kostnader  

NIFs ledermøte - åpenhetsdebatten  
NIF styrelederforum  

IK ledermøte  

Oslo idrettshalller AS - videreføring  

Strategi for idrettsarrangement  

Prosjektrapporter 2016  

Tildeling av inkluderingsmidler  

Idrettskonferansen 20.mars  

Arbeidsmøte for ungdomsnettverk  

Vårmøte for ISU/SK  

Nytt fra Oslo kommune  

Stortingsvalget 2017  

Dato for styremøtet i juni  

Representasjon siden sist 

 

 



2 
 

K-81 Protokoll   

KS-protokoll nr. 6/ 2016-2018 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-82   Regnskap 2016 og økonomisk beretning  

Generalsekretæren innledet til saken. Styret behandlet forslag til regnskap og 

økonomisk beretning for 2016 i møte nr 7/2016-2018. Med de endringer som fremkom 

i møtet ble regnskapet oversendt revisor og kontrollkomiteen. 

 

Styrets forslag til regnskap med balanse og noter er etter kontrollkomiteens behandling 

foreslått som endelig regnskap for Oslo Idrettskrets. Det forventes at revisor vil avgi 

en ren beretning for Oslo Idrettskrets.  

 

 Vedtak:   

Kretsstyret godkjente, og legger frem for kretstinget, regnskap for 2016 med balanse 

og noter samt kretsstyrets økonomiske beretning for 2016. 

 

 

K-83   Klubbutvikling og ungdomsidrett  

Kathe Langvik fra administrasjonen innledet til saken. Kretsstyret har ved flere 

anledninger behandlet saker knyttet til klubbutvikling generelt og ungdomsidrett 

spesielt.  

 

I strategisk plan for OIK 2016-2020 er utfordringene til ungdomsidretten tydelig 

adressert og behov for tiltak beskrevet. Styret diskuterte ulike problemstillinger og 

hvilke virkemidler OIK har for å påvirke idrettslagenes virksomhet. Styret mente at 

temaet med kostnader i idretten i Oslo må utredes videre i samarbeid med idrettslagene 

og Oslo kommune. 

 

Vedtak:  

Kretsstyret tok informasjonen om arbeidet med klubbutvikling og ungdomsidrett til 

orientering og ba administrasjonen om å videreføre arbeidet. 

 

 

K-84   Idrettens samarbeidsutvalg – retningslinjer og oppfølging  

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om ISU sin rolle i 

idrettsdemokratiet i Oslo. 

 

Styret diskuterte hvordan OIK kan stimulere samarbeidsutvalgene til aktivitet for å 

styrke idretten i sin bydel.  

 

Vedtak:  

Kretsstyret ba administrasjonen legge frem forslag til tiltak for å bedre 

funksjonaliteten til ISU til kretsstyrets møte i juni. 
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K-85   Retningslinjer hallfordeling - endring  

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av 

hvordan fordelingen av treningstid i kommunale anlegg i Oslo foregår. 

 

I behandlingen av KS-sak 73/2016-2018 om retningslinjer for tildeling av tid i 

kommunale idrettshaller ble administrasjonen bedt om å forberede en sak som utreder 

forslag til en «toppskatt» i fordelingskriteriene.  Bakgrunnen er et innspill fra basket 

og innebandy som uttrykte bekymring for håndballens dominerende posisjon i 

hallfordelingen. Det ble blant annet hevdet at den rent matematiske oppbygningen som 

dagens regelverk legger opp til, gir håndball urimelig gode vilkår. Sentrale poenger 

var at håndball oppnår stordriftsfordeler som gir håndballklubbene bedre betingelser, 

og at den matematiske modellen gir en selvforsterkende effekt som igjen gjør at 

håndballen kan vokse på bekostning av de andre idrettene.  

 

Vedtak:  

Kretsstyret vedtok (mot én stemme) nytt strekpunkt i retningslinjenes punkt 2b:  

- Hvis en idrett som er med i det matematiske beregningen overstiger 40 % av 

antallet timer som utgjør beregningsgrunnlaget, gjøres det en avkortning etter 

følgende modell:  
Andel i fordelingen  Avkortning  

40,0 %  1,0 %  

42,5 %  2,0 %  

45,0 %  3,0 %  

47,5 %  4,0 %  

50,0 %  5,0 %  

52,5 %  6,0 %  

55,0 %  7,0 %  

57,5 %  8,0 %  

60,0 %  9,0 %  

62,5 %  10,0 %  

 

 

K-86  Rehabilitering Ekeberg Idrettshall  

Generalsekretæren innledet til saken. Kretsstyret ble i sak K-35 (2016-2018) orientert 

om status, rehabiliterings- og utviklingsbehov for Osloidrettens hus og Ekeberg 

Idrettshall. Administrasjonen har etter dette jobbet videre med de rehabiliteringsbehov 

for Ekeberg idrettshall som vurderes til kritiske for idrettens daglige bruk, herunder 

sikkerheten for brukerne og idrettshallens fremtidige driftsøkonomi. 

 

Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til handlingsplan med budsjettramme 

og fremdriftsplan. 

 

Vedtak:  

Kretsstyret godkjente administrasjonens planer for rehabilitering av Ekeberg 

idrettshall. 

 

 

K-87   Regionalt kompetansesenter – Olympiatoppen Øst  

Generalsekretæren innledet til saken. Kretsstyret behandlet i sak K-37 (2016-2018) 

«Tilrettelegging og engasjement for toppidrett i Oslo». Østfold IK lagt ned et 

betydelig arbeid på området. Olympiatoppen har bedt om OIKs tilbakemelding på 

planene om etablering av OLT Øst. 
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Vedtak:  
Kretsstyret tar Olympiatoppens planer for etablering av OLT Øst til etterretning. 

 

K-88   Orienteringssaker  

 

Rammetilskudd og IT-kostnader 

Lederen og generalsekretæren orienterte om status i saken. 

 

NIFs ledermøte - åpenhetsdebatten  

Generalsekretæren orienterte om at åpenhetsdebatten blir sentralt tema på ledermøtet 

12. mai. 

 

NIF styrelederforum  

Lederen og generalsekretæren orienterte om deltagelse på styrelederforumet 22. mars. 

 

IK ledermøte  

Generealsekretæren orienterte om kretsledermøtet som avholdes 28. april. 

 

Oslo idrettshaller AS - videreføring  

Generalsekretæren orienterte om status for samarbeidet med OBOS. 

 

Strategi for idrettsarrangement  

Generalsekretæren orienterte om dialog med Visit Oslo vedrørende strategi for å 

tiltrekke arrangementer til Oslo. 

 

Prosjektrapporter 2016  

Generalsekretæren orienterte om status for rapportering på tiltak. 

 

Tildeling av inkluderingsmidler  

Ingrid Maurstad orienterte om status for tildeling av inkluderingsmidler til tiltakene 

Idrett og utfordring, og Klubbtiltak storby/inkludering i IL for 2017. 

 

Idrettskonferansen 20.mars  

Styret utvekslet inntrykk etter konferansen. 

 

Arbeidsmøte for ungdomsnettverk  

Generalsekretæren orienterte om gjennomført samling med øvrige idrettskretser. 

  

Vårmøte for ISU/SK  

Generalsekretæren orienterte om planene for vårmøtet for ISU/SK. 

 

Nytt fra Oslo kommune  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune. 

 

Stortingsvalget 2017  

Generalsekretæren orienterte om NIFs kampanje for Stortingsvalget 2017.  

 

Dato for styremøtet i juni  

Kretsstyremøtet planlagt 14. juni flyttes til 21. juni. 
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Representasjon siden sist 

Sveinung Oftedal 

20. mars: Idretts- og friluftslivkonferansen, Oslo 

22. mars: Styrelederforum NIF, Gardermoen 

 

Emilie Jarto 

25.-26. mars: Kretsting gymnastikk og turn 

 

Rasmus Olstad Semmerud 

18. mars: Arbeidsmøte for ungdomsnettverk i idrettskretser, Oslo  

 

 
 

 

   


