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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 17/2016-2018   

       Utsendelsesdato: 7. mars 2018 

       Merknadsfrist: 9. mars 2018 

 

Møtetid:   Onsdag 14. februar 2018       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   

2. varamedlem: Katrine Sølvberg X   

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

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

Tove Strand fra OBIK forlot møtet under sak K-170. 

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-161 og K-162. 

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-161 – K-165. 

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

 

Sakliste: 

K-161 Godkjenning- KS-protokoll nr. 16/2016-2018  

K-162 Budsjett 2018  

K-163 Idrettslag under administrasjon  

K-164 Oslo kommunes idrettsstipend  

K-165 Informasjonssikkerhet  

K-166 Tildelinger 60pluss  

K-167 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg  

K-168 Klage fra Oslo og Akershus friidrettskrets  

K-169 Idrett for alle - tiltaksplan  

K-170 Orienteringssaker  
NIFs informasjonsmøte 24.januar  

Utvikling på Ekeberg  

Styreseminar Hafjell  

Innkalling til kretsting  

Økonomirutiner  

Enklere idrettslag  

Fordeling av istid på Jordal  

Aktivitetsguider  

OOF årsmøte  

Rammetilskudd og IT-kostnader  

VM bryting 2021  

Nytt fra Oslo kommune  

Nytt fra NIF  

Representasjon siden sist 
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K-161 Protokoll   

KS-protokoll nr. 16/ 2016-2018 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-162 Budsjett 2018 

Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom forslaget fra 

administrasjonen.   

 

Vedtak:  

Kretsstyret vedtok fremlagt budsjett for 2018   

 

 

K-163 Idrettslag under administrasjon  

Generalsekretæren innledet til saken. Maridalen Hestesportsklubb har vedtatt å 

nedlegge klubben i årsmøte 19.4.2016, og styret trakk seg i samme møte. OIK har 

mottatt protokollen fra årsmøtet. 

 

Som følge av at det ikke er medlemmer igjen i klubben må OIK ta klubben under 

administrasjon for å få den nedlagt. Kretsstyret må innsette et interimsstyre som igjen 

må vedta at klubben oppløses. 
 

Vedtak:  

Maridalen Hestesportsklubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov  

§ 2 - 3,3.  

 

Styret i OIK opprettet følgende interimsstyre:  

Leder: Sveinung Oftedal  

Nestleder: Nils Johan Waldenstrøm  

Styremedlem: Kate Hege Nielsen  

Varamedlem: Katrine Sølvberg 

 

De midler som kommer inn til OIK fra denne klubben fordeles med 50% til Ekeberg 

Rideklubb og 50% til Ellingsrud Rideklubb. 

 

 

K-164 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 innen fristen kommet inn 28 søknader om stipend for 2018. Størrelsen på stipendet 

er 15 000 kr.  

 

Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens forslag til stipendmottakere. 

Styret tilsluttet seg administrasjonens forslag. 

 

Vedtak:  
Stipend på kr. 15 000 tildeles de ti utøverne i 2018. Stipendmottakerne tilskrives og 

inviteres til prisseremonien i Rådhuset. 
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K-165 Informasjonssikkerhet 

Generalsekretæren innledet til saken.25. mai 2018 trer en ny lov om 

personopplysninger i kraft som tar for seg behandling av personopplysninger. Norges 

Idrettsforbund har utarbeidet en norm for behandling av personopplysninger og 

informasjonssikkerhet i idretten som skal gjelde for alle organisasjonsledd, herunder 

OIK. 

 

Vedtak:  
Kretsstyret tar saken til etterretning og ber administrasjonen utarbeide rutiner for 

personopplysninger og informasjonssikkerhet i OIK for behandling i kretsstyrets møte 

i mai 2018. 

 

  

K-166 Tildelinger 60pluss 

Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til 

budsjett og fordeling til aktivitetsgrupper for 2018.  

 

Vedtak: 

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

til 60pluss-gruppene for 2018. 

 

 

K-167 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg  

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. På oppdrag fra Oslo kommune 

fordeler Oslo Idrettskrets den tilgjengelige brukstiden i de kommunale 

idrettsanleggene. Retningslinjene som ligger til grunn for fordelingene vedtas av styret 

i Oslo Idrettskrets hvert år. Retningslinjene ble sist behandlet og vedtatt i KS-møte 27. 

februar 2017, sak K-73. 

 

Styret gikk gjennom endringsforslagene som ved denne revisjonen inneholder mindre 

justeringer.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok forslaget til nye retningslinjer for fordeling av tid i kommunale 

idrettsanlegg. 

 

 

K-168 Klage fra Oslo og Akershus friidrettskrets  

Generalsekretæren innledet til saken. Det har kommet inn en klage fra Oslo og 

Akershus friidrettskrets på at det er nedlagt forbud mot bruk av piggsko i Ekeberg 

Idrettshall. 

 

Styret mener Ekeberg Idrettshall bør holdes åpen for barn og unges mulighet til å drive 

friidrett, og ønsker at administrasjonen skal gå i dialog med Oslo og Akershus 

friidrettskrets om et reglement som kan balansere hensynet til idrettsutøvelsen og 

slitasjen på hallen. 

 

 Vedtak: 

Styret gir administrasjonen mandat til å fremforhandle en avtale med Oslo og 

Akershus friidrettskrets om bruk av piggsko i hallen.  
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K-169 Idrett for alle - tiltaksplan  

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om arbeidet med gjennomføring av 

tiltaksplanen. 

 

Styret er opptatt av at innholdet i tiltaksplanen kommuniseres ut på best mulig måte. 

 

 Vedtak: 

Kretsstyret tar saken til etterretning. 

 

 

K-170 Orienteringssaker  

NIFs informasjonsmøte 24. januar  

Leder orienterte om deltagelsen på informasjonsmøtet med særforbund og 

idrettskretser. 

 

Utvikling på Ekeberg  

Generalsekretæren orienterte om status i prosjektet. 

 

Styreseminar Hafjell  

Styret diskuterte planer om styreseminaret. 

 

Innkalling til kretsting 

Generalsekretæren orienterte om status for planleggingen av kretstinget. 

  

Økonomirutiner  

Generalsekretæren orienterte om status i saken. 

 

Enklere idrettslag  

Generalsekretæren orienterte om status i saken. 

 

Fordeling av istid på Jordal  

Generalsekretæren orienterte om utfordringer vedrørende forvaltningen av brukstiden i 

ishallene på Jordal. 

 

Aktivitetsguider  

Ingrid Maurstad orienterte om utviklingen i arbeidet med rekruttering og opplæring av 

aktivitetsguider. 

 

OOF årsmøte 

Oslo og Omland Friluftsråd har årsmøte 24. april 2018 og Oslo Idrettskrets kan stille 

med tre delegater der. 

  

Rammetilskudd og IT-kostnader  

Generalsekretæren orienterte om utviklingen i fordelingen av kostnader fra 2017. 

 

VM bryting 2021  

Generalsekretæren orienterte om initiativet fra Norges Bryteforbund om å søke VM. 
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Nytt fra Oslo kommune  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker i Oslo kommune.  

 

Nytt fra NIF  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker i NIF.  

 

Representasjon siden sist 

 24. januar: Sveinung Oftedal, informasjonsmøte NIF, Gardermoen  

 

 

 


