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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 9/2016-2018   

       Utsendelsesdato: 11. mai 2017 

       Merknadsfrist: 18. mai 2017 

 

Møtetid:   Tirsdag 9. mai 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. 

 

 

Sakliste: 

 
K-89 Godkjenning- KS-protokoll nr. 8/2016-2018  

K-90 Klubbutvikling og ungdomsidrett, tiltaksplan  

K-91 Skolebehovsplan – høring  

K-92 Bilfritt byliv - høring  

K-93 Stortingsvalget 2017  

K-94 Saker til NIFs ledermøte  

K-95 Orienteringssaker  
Utvikling Ekeberg  

Rammetilskudd og IT-kostnader  

IK ledermøte  

Vårmøte for ISU/SK  

Kommuneplanens samfunnsdel  

Nytt fra Oslo kommune  

Studietur  

OOF årsmøte  

Representasjon siden sist 
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K-89 Protokoll   

KS-protokoll nr. 8/ 2016-2018 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-90  Klubbutvikling og ungdomsidrett, tiltaksplan  

Generalsekretæren innledet til saken med en presentasjon om kostnader i idretten. 

 

Styret mener det er viktig med en faktabasert diskusjon om temaet. Arbeidet med å 

innhente informasjon og kunnskap må prioriteres først. Styret diskuterte ulike 

virkemidler og tiltak for å senke terskelen for deltagelse i idrett, særlig knyttet til 

økonomi. 

 

 Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen legge frem sak med beslutningsunderlag til neste 

styremøte.  

 

K-91  Skolebehovsplan – høring  

Et forslag til skolebehovsplan for barne- og ungdomstrinnet er sendt på høring med 

frist 15. juni 2017. Skolebehovsplanen gir en oversikt over planlagt skoleutbygging i 

perioden. 

 

Styret mener at skolebehovsplanen er et svært viktig dokument for idretten fordi 

skoleprosjektene også kan bidra til å realisere flere idrettsanlegg. Styret mener at det 

bør planlegges for fotballbane og idrettshall ved Smestad skole. 

 

Vedtak: 

 Administrasjonen ble bedt om å sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med 

notatet og de merknader som fremkom i møtet. 
 

 

K-92  Bilfritt byliv - høring  

Et forslag til handlingsprogram for økt byliv i sentrum er sendt på høring med frist 16. 

mai 2017. Bakgrunnen for forslaget er at byrådet ønsker å prioritere byliv, fotgjengere, 

syklister og kollektivreisende. Sentrum skal bli triveligere og mer tilgjengelig uten 

dominerende biltrafikk. 

 

Styret mener at planene for økt byliv i sentrum i større grad bør legge til rette for de 

som bor permanent i området, ikke bare som et sted for besøkende. Lokale frivillige 

organisasjoner, idrettslag og andre, bør få rom til å utvikle møteplasser som bidrar til å 

skape trygghet og identitet til områdene. For idretten handler det om å etablere plasser 

for organisert og egenorganisert idrett i lokale idrettslag. Styret mener at idretten kan 

spille en betydelig rolle i det å skape trygghet i lokalmiljøene. 

 

Vedtak: 

 Administrasjonen ble bedt om å sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med 

notatet og de merknader som fremkom i møtet. 
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K-93  Stortingsvalget 2017 

NIF har lenge forberedt idrettens fanesaker og budskap til årets stortingsvalg. 

Idrettsstyret har vedtatt fanesaker og kretsstyret ble i siste styremøte orientert om 

utkast til kampanjemateriell fra NIF. Ordlyden i kampanjemateriellet er etter dette blitt 

justert i samsvar med våre innspill.   

 

Styret planlegger følgende tiltak før og etter stortingsvalget: 

- følge opp NIFs fanesaker og omtale dem på egne hjemmesider og i sosiale media 

- ha hovedfokus på saken om full momskompensasjon.  

- søke dialog med stortingspolitikere på Oslobenken etter valget  
 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen følge opp foreslåtte tiltak knyttet til stortingsvalget. 

 

 

K-94  Saker til NIFs ledermøte  

 NIFs ledermøte avholdes 12.-13.mai. Leder og generalsekretær deltar fra OIK. 

 Generalsekretæren orienterte om agendaen for ledermøtet, og styret diskuterte sakene. 

 

 Vedtak: 

 Kretsstyret tar sakene til ledermøtet til orientering. 

  

 

K-95  Orienteringssaker  

Utvikling Ekeberg  

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet. 

 

Rammetilskudd og IT-kostnader  

Generalsekretæren og leder orienterte om status i saken. 

 

IK ledermøte  

Leder orienterte om ledermøtet på Gardermoen 

 

Vårmøte for ISU/SK  

Generalsekretæren oppsummerte inntrykket etter ISU/SK- møtet. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Generalsekretæren orienterte om at forslag til kommuneplanens samfunnsdel, Oslo 

mot 2040, har høringsfrist 30.juni og blir en viktig sak på neste styremøte. 

 

Nytt fra Oslo kommune  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker 

 

Studietur  

Generalsekretæren orienterte om planer for studietur i august/september 2017. 

 

OOF årsmøte  

Nils Johan Waldenstrøm orienterte om deltagelse på OOFs årsmøte 25. april. 
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Representasjon siden sist 

 

Sveinung Oftedal 

28. april: Kretsledermøte, Gardermoen 

 

Nils Johan Waldenstrøm og Kate Hege Nilsen  

25. april: årsmøte OOF, Frognerseteren 

 

  


