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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 14/2016-2018   

       Utsendelsesdato: 20. november 2017 

       Merknadsfrist: 27. november 2017 

 

Møtetid:   Torsdag 15. november 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   

2. varamedlem: Katrine Sølvberg  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

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

Bjørn Oppberget fra OBIK deltok i hele møtet. 

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak k-136, k-137 og k-138. 

 

Sakliste: 

 
K-136  Godkjenning- KS-protokoll nr. 13/2016-2018 

K-137  Regnskapsrapport per oktober 

K-138  Klagesaker kommunale bidrag 

K-139  Enklere idrettslag – høring 

K-140  Nedleggelse av idrettslag 

K-141  Utvikling Ekeberg 

K-142  Åpenhetsutvalgets rapport - oppfølging 

K-143  Bilfritt byliv og idrett 

K-144  Møteplan 1.halvår 2018 

K-145  Orienteringssaker 

Styrelederforum NIF 

Nytt fra NIF 

Ressurssenter for egenorganiserte 

Utvikling av tilbud for eldre 

Årets ildsjel 

Deputasjoner rådhuset 

Trimveien 4 – Domus Athletica 

Rammetilskudd og IT-kostnader 

Nytt fra Oslo kommune 

Representasjon siden sist 
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K-136 Protokoll   

KS-protokoll nr. 13/ 2016-2018 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-137  Regnskapsrapport per oktober 

Øyvind Nedre fra administrasjonen la frem regnskapsrapport per 31. oktober 2017. 

Styret kommenterte og stilte spørsmål til fremleggingen.  

 

Vedtak:  
Styret tok regnskapsrapporten til orientering. 

 

 

K-138  Klagesaker kommunale bidrag 

Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp, 1. november 2017, var det 

kommet inn to klager på fordelingen av kommunale bidrag som ble gjort av styret i K-

122, 28. september 2017.  

 

Golia Tennisklubb klager på lav tildeling sammenlignet med tidligere år.  

Vålerenga Fotball klager på deler av tildelingen på 3A da et av punktene i søknaden er 

avslått grunnet at de ikke eier anlegget. 

 

Styret gikk gjennom klagene og administrasjonens vurdering 

 

Vedtak:  
- Klage fra Golia Tennisklubbs ble tatt til følge og klubben tildeles ytterligere kr 20 

000 over post 3A, driftstilskudd egne anlegg. 

- Klage fra Vålerenga Fotball ble tatt til følge. 

 

 

 

K-139  Enklere idrettslag – høring 

Generalsekretæren innledet til saken. OIK har mottatt høring om punkt 2, «enklere 

idrettslag», et prøveprosjekt med høringsfrist 1.desember 2017. Prøveprosjektet er 

planlagt å vare fra 1. januar 2018 og ut tingperioden. Bakgrunnen er vedtak av 

Idrettstinget 2015. Det er lagt opp til at Idrettstinget i 2019 må ta stilling til om 

ordningen skal være permanent. 

 

Styret mente at det kan være aktuelt å tillate enklere tilknytningsform i noen deler av 

organisasjonen, for eksempel ved å lage egne regler for bedriftsidretten. 
 

Vedtak:  
Administrasjonen ble bedt om å svare på høringen med grunnlag i notatet, styrets 

kommentarer og innspill fra lovutvalget. 
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K-140  Nedleggelse av idrettslag 

Generalsekretæren innledet til saken. KV Alpin har i årsmøte avholdt 5. april 2017 

vedtatt at idrettslaget skal nedlegges. Idrettslaget oppgir å ha ca 140.000 kr i 

gjenværende midler. De ønsker at disse midlene skal kunne overføres/fordeles til tre 

andre idrettslag i Oslo. 

 

Styret mente at KV Alpin har handlet på en korrekt måte og fant det naturlig å følge 

idrettslagets forslag til fordeling av restmidlene i klubben. 

 

Vedtak: 

Gjenværende midler i KV Alpin fordeles i henhold til klubbens eget forslag. 

 

 

 

K-141  Utvikling Ekeberg 

Generalsekretæren innledet til saken. Det vises til tidligere orienteringer og 

presentasjoner av planer for utvikling på Ekeberg generelt og nytt Osloidrettens hus 

spesielt, senest sak K-104 (juni 2017) der foreløpige vurderinger knyttet til nytt 

Osloidrettens hus ble redegjort for og kretsstyret ba administrasjonen videreføre 

arbeidet med utvikling av nytt Osloidrettens hus. 

 

Styret mente at konseptet som ble presentert er et godt grunnlag for å videreføre 

arbeidet.  

  

Vedtak: 

Kretsstyret tok administrasjonens redegjørelse om status i fase 1 til orientering. 

Kretsstyret ba administrasjonen gå videre i arbeidet i samsvar med notatet og de 

merknader som fremkom i møtet. 

 

 

 

K-142  Åpenhetsutvalgets rapport – oppfølging 

Generalsekretæren innledet til saken. Det vises til kretsstyrets tidligere behandlinger 

av saken, første gang i K-45 (nov 2016), i K-64 (jan 2017) og sist i K-105 (juni 2017).  

Denne saken er en oppfølging av tidligere vedtak og en konkretisering av 

problemstillinger knyttet til alkoholbruk, personalarrangement og økonomi. 

 

Styret mente at det skal etableres en standard for alkoholbruk ved idrettskretsens egne 

arrangementer.  

 

Vedtak: 

Styret ba administrasjonen innarbeide normer for alkoholbruk i idrettskretsens 

administrative retningslinjer. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

K-143  Bilfritt byliv og idrett 

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettskretsen har mottatt henvendelser fra 

idrettslag om utfordringer med transport og kostnader knyttet til idrettsaktiviteter.  

  

 Styret mente at idrettens transportbehov og miljøbelastning er en utfordring som må 

belyses i større bredde. Styret mente at idretten selv må ta et større ansvar for å bidra 

til mindre biltrafikk i byen, samtidig som man ønsker å utfordre myndighetene til å 

bedre legge til rette for lavere transportkostnader knyttet til idrettsaktiviteter. 

 

Vedtak: 
Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen om å komme tilbake til 

styret med et saksunderlag inkludert forslag til tiltak. 

 

 

 

K-144  Møteplan 1.halvår 2018 

Generalsekretæren innledet til saken. Det er planlagt fem møter i første halvår 2018. 

Tentativ møteplan: 

- Tirsdag 9. januar  

- Onsdag 14. februar  

- Tirsdag 6. mars  

- Onsdag 18. april 

- Torsdag 3. mai  

 

Vedtak:  
Styret tok saken til orientering. Møteplanen vedtas endelig i neste styremøte. 

 

 

 

K-145  Orienteringssaker 

Styrelederforum NIF 

Nils Johan Waldenstrøm orienterte om deltagelse på styrelederforum 8. november. 

 

Nytt fra NIF 

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra NIF. 

 

Ressurssenter for egenorganiserte 

Generalsekretæren orienterte om status i saken. 

 

Utvikling av tilbud for eldre 

Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet. 

 

Årets ildsjel 

Generalsekretæren orienterte om innstillingen. 

 

Deputasjoner rådhuset 

Generalsekretæren orienterte om gjennomførte møter med bystyrekomiteene. 

 

Trimveien 4 – Domus Athletica 

Generalsekretæren orienterte om utviklingen i saken. 

 



5 
 

Rammetilskudd og IT-kostnader 

Leder orienterte om gjennomført møte med NIF. 

 

Nytt fra Oslo kommune 

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune. 

 

Representasjon siden sist 

  

Nils Johan Waldenstrøm 

8. november: styrelederforum, Gardermoen 

 


