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Oslo Idrettskrets’ 39. ordinære ting 

Lørdag 11. juni 

Åpning av Oslo Idrettskrets’ ting 

Kl. 09:30 

Leder i Oslo Idrettskrets, Norvald Mo, åpnet tinget og ønsket alle velkommen. 

Hilsningstale fra Byrådsleder Raymond Johansen. 

Hilsningstale fra Norges idrettsforbund ved Tom Tvedt. 

Hilsningstale fra Akershus Idrettskrets ved Nordis Vik Olausson. 

Utdeling av priser 

Oslo Idrettskrets hederspris med diplom og tresnitt ble tildelt: 

- Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening 

- Gudbrand Bakke, Lillomarka Skiklubb 

- Reidar Bergestad, Årvoll IL 

- Norvald Mo, Rommen SK og Stovnerkameratene 

Norges idrettsforbunds hederstegn ble tildelt Norvald Mo, Rommen SK og Stovnerkameratene. 

Oslo Idrettskrets hederspris med diplom og tresnitt ble tildelt: 

- Heidi Weng, IL BUL (ikke til stede for å motta prisen) 

- Anders Gløersen, Rustad IL (ikke til stede for å motta prisen) 

- Birgit Skarstein, Christiania Roklubb (mottok prisen etter lunsj) 

I tillegg ble Rolf Nyhus takket for innsatsen som leder i Oslo Idrettshaller AS. 
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Sak nr. 1 – Godkjenning av fremmøtte representanter 

Det var 96 stemmeberettigede representanter tilstede ved tingets åpning. 

Listen over fullmakter ble kontrollert av kretsstyret og sekretariatet, og ble innstilt til godkjenning.  

Følgende var til stede på OIKs ting 

Deltagere med tale-, forslags- og stemmerett: 

  Etternavn Fornavn Representerer Rolle/tilhørighet 

1 Mo Norvald Oslo Idrettskrets Leder 

2 Sund Christin Oslo Idrettskrets Nestleder 

3 Lae Ingar Oslo Idrettskrets Styremedlem 

6 Varmbo  Caroline Rømming Oslo Idrettskrets Styremedlem 

7 Waldenstrøm Nils Johan Oslo Idrettskrets Styremedlem 

9 Solem Sigurd I. Oslo Idrettskrets Varamedlem til styret 

10 Johannessen Astrid Oslo Idrettskrets 
Ansattes representant i 
styret 

11 Knudsen Hanne Teisen IF Alna 

12 Hystad May Linn Norsk judo og jiujitsuklubb Alna 

13 Blekasted Kari Hegge Østmarka rytterklubb Alna 

14 Waaden Vidar Furuset IF Alna 

15 Bergestad Reidar Årvoll IL 
Bjerke / Valgkomiteen 
Oslo Idrettskrets 

16 Brødsjø Stian Veitvet Sp.kl. Bjerke 

17 Falch Thomas Hasle-Løren IL Bjerke 

18 Strømseng Jørund Linderud IL Bjerke 

19 Hesselberg Einar Oslo Dragebåtklubb Frogner 

20 Jørgensen Jan H Oslo Vikings Frogner 

21 Ness Stig Ove Oslo Taekwondo Klubb Frogner 

22 Sørensen Tor Audun Frigg Frogner 

23 Westheim Hege Bygdø Monolitten Idrettslag Frogner 

24 Aamodt Walther Sportsklubben Sterling Gamle Oslo 

26 Berg Johnny Tøyen Tae Kwondo Gamle Oslo 

30 Kristiansen Janne Grorud Taekwondoklubb Grorud 

31 Oguz  Mikael Grorud Taekwondoklubb Grorud 

32 Sagen Elizabeth Sportsklubben Speed Grorud 

34 Fætten Andreas Lille Tøyen FK Grünerløkka 

35 Hasås Torgny Grüner fotball Grünerløkka 

36 Reithaug Ingri Beck Centrum Tigers Grünerløkka 

37 Tjelflåt Camila Sinsen-Refsatd  Grünerløkka 

38 Andersen Catarina  Siv Gymnastikkforening Nordre Aker 

39 Christiansen Ivar Kjelsås Idrettslag Nordre Aker 

41 Skram Vilde Matilde Oslostudentenes Idrettklubb Nordre Aker 

42 Hagen Robert Nordstrand IF Nordstrand 

43 Nyquist Håkan Martin Bundefjorden Seilforening Nordstrand 
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44 Rønholt Kjersti Bækkelagets Spkl. Nordstrand 

45 Sundelin Øystein Bækkelagets Spkl. Nordstrand 

46 Marstrander Kaja Marie Skeid  Sagene 

47 Moe  Siri Sagene IF Sagene 

48 Rohde Tarald Skeid  Sagene 

49 Strøm Henning Sagene IF Sagene 

50 Nielsen Martin K. Christiania Taekwon-Do klubb St.Hanshaugen 

51 Solheim Bjørn Elling  Go Dai Judo Club St.Hanshaugen 

52 Johansen Jenny Hamås Sveiva Innebandyklubb Stovner 

53 Lønnquist Storm Arild Stovnerkameratene Stovner 

54 Thode Bjørn Christian 
Oslo Alligators Soft- og 
baseballklubb 

Stovner 

56 Thorvaldsen Betty Grønnmo Golfklubb Søndre Nordstrand 

57 Gråbak  Anne Holmlia Sportsklubb Søndre Nordstrand 

58 Hove Kari M Holmlia Sportsklubb Søndre Nordstrand 

59 Munir Amjad Moretnsrud-Aker Sportsklubb Søndre Nordstrand 

60 Blixrud Arild Oslo tennisklubb Ullern 

61 Bratlund Per Christiania svømmeklubb Ullern 

62 Oftedal Sveinung Oslo Kajakklubb Ullern 

63 Solberg Erik Njård Ullern 

64 Solem Kjersti Ullern IF Ullern 

65 Berg Torer IF Ready Vestre Aker 

67 Hillestad Margaret Eide Nordmarka ryttersportklubb Vestre Aker 

68 Møller Pia IL Heming Vestre Aker 

71 Nordhus Cathrine B. Aktiv Skøyteklubb Østensjø 

72 Starheim Hans Jacob Abildsø IL Østensjø 

73 Østmoen Per Inge Bøler IF Østensjø 

74 Ståhlbrand Per Eric 
Akershus og Oslo 
Orienteringskrets 

Kjelsås IL 

75 Strøm Wenche Danseregion Øst-Norge 
Rullestoldanseklubben 
Fristil 

76 Michalsen Jørn NCF Region Øst IF Frøy 

77 Fiskarstrand Torill NHF Region Øst Korsvoll Idrettslag 

78 Larsen Sondre Sjølie NHF Region Øst Njård 

79 Tunheim Liss NHF Region Øst Høybråten/Stovner 

80 Birkedam Mikkel Steen NVBF Region Øst Bislet Volleyballklubb 

81 Bredby Jane Oslo Bedriftsidrettskrets Oslo Kommunes BIL 

82 Kvil Sindre Oslo Bedriftsidrettskrets LO BIL 

83 Oppberget Bjørn Oslo Bedriftsidrettskrets BAMA BIL 

84 Øyberg Merete Oslo Bedriftsidrettskrets Oslo Kommunes BIL 

85 Edvardsen Jan Oslo Bowlingkrets Strike Bowling klubb 

86 Eriksen Keneth Oslo Fotballkrets Årvoll IL 

87 Eriksen Einar Oslo Fotballkrets Sagene IF 

88 Nesje Liv Bentsen Oslo Fotballkrets Furuset Fotball IF 

89 Osnes Hilde Oslo Friidrettskrets BUL 
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90 Sigstad Erling Oslo Friidrettskrets Oslo Politiets IL 

91 Sætrum Hans Kristian Oslo Friidrettskrets KFUM 

93 Hilton Jarle Oslo Ishockeykrets Jordal Ishockeyklubb 

94 Isaksen Ingeborg Oslo Ishockeykrets Furuset Ishockeklubb 

95 Arntzen Odd Oslo og Akershus Bandyregion Bækkelaget SK 

96 Johansen Gry Oslo og Akershus Bandyregion Romsås IL 

97 Singh Jaswinder Pal Oslo og Akershus Bandyregion Kringsjå HK 

98 Sønstevold Astrid Oslo og Akershus Bandyregion Skeid 

100 Tennefoss Petter Oslo og Akershus Dykkekrets 
Vippetangen 
Dykkerklubb 

101 Hagberg Svein 
Oslo og Akershus Gymn.- og 
Turnkr. 

Oslo Turnforening 

102 Steinsland Ann-Mari 
Oslo og Akershus Gymn.- og 
Turnkr. 

Oslo Turnforening 

104 Rekkedal Torstein Oslo Rokrets Christiania Roklub 

105 Hansen Bjørn-André Oslo Rugbykrets Blindern Rugbyklubb 

106 Bakke Gudbrand Oslo Skikrets Lillomarka Skiklubb 

111 Evjen Leikny Tennisregion Østland Øst Heming 

112 Arnesen Hans Martin Østlandet Vektløfterregion Christiania Atletklubb 

113 Etholm Inger-Lise Oslo Fotballkrets Ullern IF 

114 Berge Guro Oslo Seilforening ISU Frogner 

115 Jensrud Hans Kristian Oslo Skytterkrets 
Oslo Østre 
Miniatyrskytterlag 

116 Sollie Berit Bjart ISU Østensjø 

 

Deltagere med tale og forslagsrett: 

Nr. Etternavn Fornavn Representerer Rolle/tilhørighet 

200 Trælvik Lars Oslo Idrettskrets Kontrollkomiteen 

201 Naglestad Anders Åge Oslo Idrettskrets Kontrollkomiteen 

202 Kjenner Gunnar-Martin  Oslo Idrettskrets Lovutvalgets leder 

203 Brekke Magne Oslo Idrettskrets Generalsekretær 

 

Gjester: 

 Etternavn Fornavn Representerer Rolle/tilhørighet 

 Johansen  Raymond Oslo kommune Byrådsleder 

 Tvedt  Tom  Norges Idrettsforbund President 

 Olausson Nordis Vik Akershus idrettskrets Leder 

 Tollånes Ingrid   

 Semmerud Rasmus Olstad   

 Skarstein Birgit   
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Observatører: 

 Etternavn Fornavn Representerer Rolle/tilhørighet 

 Aker Stein Oslo Bedriftsidrettskrets  

 Eldegard Nils Tore Oslo Bedriftsidrettskrets  

 

Sekretariat: 

 Etternavn Fornavn Representerer Rolle/tilhørighet 

 Dreyer Jane Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Eikeland Audun Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Gausen Robert Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Hawor Siv Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Langvik Kathe Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Maurstad Ingrid  Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Moberget Kjetil Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Nedre Øyvind Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Reitan Ingvild Oslo Idrettskrets Ansatt 

 Skau Hege Oslo Idrettskrets Ansatt 

 

 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Listen over representanter godkjennes. 

VEDTAK: Listen over representanter ble godkjent. 

 

Sak nr. 2 – Godkjenning av innkalling 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Innkallingen godkjennes. 

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent. 
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Sak nr. 3 – Godkjenning av forretningsorden 

Følgende forretningsorden foreslås: 

Punkt 1 

Tinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av møtet seg imellom. Protokollen føres av 

de valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 

Punkt 2 

Ingen representanter gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget settes taletiden til fire minutter første gang, to minutter andre gang og ett 

minutt tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 

Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og strek etter de inntegnede talere. 

Punkt 3 

Øvrige representanter uten stemmerett som tingoppnevnte utvalg, generalsekretær, revisor er 

underlagt de samme bestemmelser. 

Punkt 4 

Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med representantens navn og 

organisasjonens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke settes frem etter 

strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 

Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

Punkt 5 

Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak Oslo Idrettskrets’ lov 

fastsetter.  

Blanke stemmer telles ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

Punkt 6 

I protokollen føres inn de som har hatt ordet i en sak, og alle forslag og vedtak som er gjort med 

antall stemmer for og imot. 

 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Forretningsorden godkjennes. 

VEDTAK: Forretningsorden ble godkjent. 
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Sak nr. 4 – Godkjenning av sakslisten 

Sak nr. 1 Godkjenning av fremmøtte representanter 

Sak nr. 2 Godkjenning av innkalling 

Sak nr. 3 Godkjenning av forretningsorden 

Sak nr. 4 Godkjenning av saklisten 

Sak nr. 5 Valg av: 
- to dirigenter 
- to sekretærer 
- to til å underskrive protokollen 
- fem til tellekorps 
- tre til redaksjonskomité 

Sak nr. 6 Behandling av årsberetningene for 2014 og 2015 

Sak nr. 7 Behandling av regnskapene for 2014 og 2015 

Sak nr. 8 Behandling av innkomne forslag og saker 
a) Innkomne forslag 
b) Forslag til endringer i Oslo Idrettskrets’ lov 

Sak nr. 9 Behandling av strategisk plan 

Sak nr. 10 Behandling av langtidsbudsjett 

Sak nr. 11 Engasjere revisor og fastsette revisors honorar 

Sak nr. 12 Valg 

 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Sakslisten godkjennes. 

VEDTAK: Sakslisten ble godkjent. 
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Sak nr. 5 – Valg av: 

a) To dirigenter 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Veslemøy Viervoll 
Arne Giving 

VEDTAK: Veslemøy Viervoll og Arne Giving ble enstemmig valgt. 

 

b) Sekretærer 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Ingvild Reitan, OIKs administrasjon 
Kjetil Moberget, OIKs administrasjon 

VEDTAK: Ingvild Reitan og Kjetil Moberget ble enstemmig valgt. 

 

c) To til å underskrive protokollen 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Stig Ove Ness, Oslo Taekwondo Klubb 
Ann-Mari Steinsland, Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets 

VEDTAK: Stig Ove Ness og Ann-Mari Steinsland ble enstemmig valgt. 

 

d) Tellekorps 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Astrid Johannessen, OIKs administrasjon 
Robert Gausen, OIKs administrasjon 
Øyvind Nedre, OIKs administrasjon 
Kathe Langvik, OIKs administrasjon 
Audun Eikeland, OIKs administrasjon 

VEDTAK: Astrid Johannessen, Robert Gausen, Øyvind Nedre, Kathe Langvik og 
Audun Eikeland ble enstemmig valgt. 

 



9 
 

e) Tre til redaksjonskomité 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Nils Johan Waldenstrøm, OIKs stye 
Hege Westheim, Bygdø Monolitten IL 
Torgny Hasås, Grüner Fotball 

VEDTAK: Nils Johan Waldenstrøm, Hege Westheim og Torgny Hasås ble 
enstemmig valgt. 

 

Sak nr. 6 – Behandling av årsberetningene for 2014 og 2015 

Følgende hadde ordet i saken: Kretsstyrets årsberetninger ble fremlagt av leder Norvald Mo og 
generalsekretær Magne Brekke. 
 
39 – Ivar Christiansen, Kjelsås IL 
35 – Torgny Hasås, Grüner Fotball 
97 – Jaswinder Pal Singh, Oslo og Akershus Bandyregion 
41 – Vilde Mathilde Skram, Oslostudentenes Idrettsklubb 
73 – Per Inge Østmoen, Bøler IF 
59 – Amjad Munir, Mortensrud-Aker Sportsklubb 
105 – Bjørn-André Hansen, Oslo Rugbykrets 
83 – Bjørn Oppberget, Oslo Bedriftsidrettskrets 
203 – Magne Brekke, generalsekretær OIK 
1 – Norvald Mo, leder OIK 

 

a) Kretsstyrets årsberetning for 2014 

STYRETS INNSTILLING: Kretsstyrets årsberetning for 2014 godkjennes. 

VEDTAK: Kretsstyrets årsberetning for 2014 ble godkjent. 

 

b) Kretsstyrets årsberetning for 2015 

STYRETS INNSTILLING: Kretsstyrets årsberetning for 2015 godkjennes. 

VEDTAK: Kretsstyrets årsberetning for 2015 ble godkjent. 
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Sak nr. 7 – Behandling av regnskapet for 2014 og 2015 

Følgende hadde ordet i saken: Regnskapet ble presentert av Magne Brekke i forbindelse med sak 6 

 

a) Regnskapet for 2014 

STYRETS INNSTILLING: Regnskapet for 2014 godkjennes. 

VEDTAK: Regnskapet for 2014 ble godkjent. 

 

b) Regnskapet for 2015 

STYRETS INNSTILLING: Regnskapet for 2015 godkjennes. 

VEDTAK: Regnskapet for 2015 ble godkjent. 

 

Sak nr. 8 – Behandle innkomne forslag og saker 

8 a) Innkomne forslag 

Forslag 1 – fremmet av Go Dai Judo Club 

Oslo Idrettskrets skal prioritere fleridrettsanlegg og skoleidrettsanlegg der maksimum 50 % av 

kapasiteten er for ballidrettene, og minst 50 % av kapasiteten er tilrettelagt for andre idretter.  

Behovsplanen for idrett i Oslo viser klart at dobling av antall flerbrukshaller i Oslo siste 10 år faller 

sammen med redusert andel av barn og unge som trener i disse hallene Sett over perioden 2004-

2013 er antall barn og unge i Oslo økt med over 20%, mens Håndball, Volleyball og Basketball samlet 

bare har hatt medlemsvekst på rundt 260 nye medlemmer. Ut fra de tall vi har hatt tilgang til, så 

betyr dette at mens det i 2004 var 7,01% av barn/unge i Oslo som trente disse idrettene, så var det i 

2014 bare 5,97% av barn/unge som trente dem. Det er også en rekke idretter med stor vekst som 

ikke dekkes av eller har tilgang til flerbrukshallene. Antatt at idrettens samfunnsoppgave ikke er 

medaljer men folkehelse, og at man derfor ønsker flest mulig i fysisk aktivitet, og at det ikke er 

idrettene eller barna det er noe feil ved, så må man derfor konkludere med at flerbrukshallkonseptet 

må revideres. Det er også en arealmangel som gjør at man må bygge mer kompakte idrettsanlegg 

(idrettsanlegg i flere etasjer), og en rekke synergier og muligheter for innsparinger ved større fokus 

på samlokalisering med idretter som ikke er ballidretter. Oslo Idrettskrets skal derfor så langt mulig 

de kommende årene prioritere og jobbe frem fleridrettsanlegg og skoleidrettsanlegg der maksimum 

50 % av kapasiteten er saler for ballidrettene, og minst 50 % av kapasiteten er tilrettelagt for idretter 

som svømming, turn, klatring, kampidrett, dans/aerobic, vekttrening, og andre treningseffektive, 

arealeffektive og populære idretter.   
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Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club, innledet i saken. 
 
1 – Norvald Mo, leder OIK 
34 – Andreas Fætten, Lille Tøyen FK 
51 – Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club 

STYRETS INNSTILLING: Forslaget tiltredes ikke. 

VEDTAK: Forslaget falt mot én stemme. 

 

Forslag 2 – fremmet av Go Dai Judo Club 

Oslo Idrettskrets ønsker en time fysisk aktivitet per dag for barn og ungdom. 

Oslo Idrettskrets ønsker en time fysisk aktivitet per dag for barn og ungdom, og at det skal være et 

bredt tilbud med rom for valgfrihet (f.eks. som valgfag) for elevene, der ballidretter, andre idretter og 

ulike former for fysisk aktivitet skal komplementere hverandre. Det brede tilbudet skal også sikre 

tilbud som dekker ønskene og behovene til elever med koordinasjonsproblemer, synsforstyrrelser, og 

ulike former for funksjonshemninger.  

 

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club, innledet i saken. 

STYRETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget tiltres og oversendes det nye styret for videre 
arbeid. 

VEDTAK: Saken oversendes til det nye styret. 
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Forslag 3 – fremmet av Go Dai Judo Club 

Særidretter med tilrettelegging i skoleanlegg plikter å sikre at det finnes undervisningsopplegg.  

Oslo Idrettskrets ser det som en forutsetning for å integrere de ulike idretter i skoleidrettsanlegg, at 

de angjeldende idrettene er egnet for undervisning, har stor folkehelseeffekt, lite krav til investering i 

personlig utstyr, og inngår i offentlige krav eller er ønsket blant minst 5 % av elevene som preferert 

tillegg eller alternativ til ballspill. Og at det er utarbeidet tilfredsstillende undervisningsopplegg for å 

aktivisere barn og ungdom «i idretten eller innenfor rammen av det spesialiserte anlegget». Oslo 

Idrettskrets ser det som et ansvar for den enkelte særidrett (som ønsker å være integrert i 

skoleanlegg) å sikre at det finnes slike undervisningsopplegg.  

 

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club, innledet i saken. 

STYRETS INNSTILLING: Forslaget tiltredes ikke. 

VEDTAK: Forslaget ble trukket. 

 

Forslag 4 – fremmet av Go Dai Judo Club 

Oslo Idrettskrets ønsker at idrett og fysisk aktivitet integreres i byens infrastruktur  

Oslo Idrettskrets ønsker at idrett og fysisk aktivitet i størst mulig grad integreres i byens infrastruktur, 

ved f.eks.   

 At sykkelsatsingen fortsetter, men slik at gang/sykkelstiene legges i større avstand fra 

biltrafikk, med bredde til fotgjengere, syklister, rulleski-løpere og rulleskøyte-løpere, helst 

slik at de ikke møter kryssende trafikk, og slik at ikke man risikerer å falle eller skli ut av 

sykkelstien og inn under biler eller busser.  

 At byens parker får løpestier og tufteparker, og at tufteparkene utformes så de kan brukes av 

skoler og idrettsklubber til basistrening og hinderløp.  

 At utbyggingsområder og større bygg får pålegg og normer for å sikre trenings-fasiliteter til 

beboerne etter mønster av reglene for parkeringsplasser knyttet til nybygg.  

 

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club, innledet i saken. 

STYRETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget tiltres med unntak av forslaget om norm 
basert på reglene for parkeringsplasser, og oversendes det nye styret 
for oppfølging. 

VEDTAK: Saken oversendes til det nye styret. 
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Forslag 5 – fremmet av Go Dai Judo Club 

Oslo Idrettskrets ønsker forslag til idrettsanlegg fra idrettslag og skoler i de indre bydeler   

Oslo Idrettskrets har lenge vært bekymret over den manglende anleggsdekningen i de indre bydeler, 

samtidig som arealmangel gjør tiltak vanskelig. Oslo Idrettskrets ser det som viktig at de som kjenner 

lokale forhold engasjerer seg, og ser det dermed som en forutsetning for å kunne jobbe for en bedre 

idrettsanlegg-dekning i indre by, at idrettslag og skoler i de indre bydeler spiller inn konkrete forslag 

til hvor og hvordan idrettsanlegg kan bygges.  

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club, innledet i saken. 
 
59 – Amjad Munir, Mortensrud-Aker Sportsklubb 

STYRETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget tiltres og oversendes det nye styret for 
oppfølging. 

VEDTAK: Saken oversendes til det nye styret. 

Forslag 6 – fremmet av Frogner Svømmeklubb 

Oslo Idrettskrets forventer at Oslo kommune følger opp bystyrets bademeldingsvedtak uten at 

Oslo Idrettskrets må være pådriver.  

Oslo Idrettskrets er en interesseorganisasjon for organisert idrett i Oslo, hvorav svømmerne utgjør en 

svært liten andel. I den grad Oslo Idrettskrets skal prioritere svømmeanlegg, så kommer dette derfor 

langt nede på prioriteringslisten og må være på idrettens premisser   

Oslo Idrettskrets er i rollen som høringsinstans positive til alt som vil gi økt fysisk aktivitet, men 

politikere i Oslo bør ikke forvente at Oslo Idrettskrets skal prioritere store publikumsbad (der idretten 

bare i liten grad slipper til), så lenge det er stor mangel på anlegg til organisert idrett. 

(Bademeldingens store bad krever investeringer i milliardkronersklassen, og for idretten er det 

viktigere på kort sikt med fremdrift for Stovner bad, Manglerud bad og Frognerbadet, som er mindre 

prosjekter som raskt og rimelig kan gi svømmeklubbene bedre treningsforhold.)  

Svømmeaktivitet som ikke er organisert i svømmeklubber, er i stor grad utenfor arbeidsområdet til 

Oslo Idrettskrets, og vil ikke av OIK bli prioritert innenfor budsjettpostene for idrett og frivillighet. 

Dette ligger innenfor ansvarsområdet til helsepolitikere, skolepolitikere, samfunnssikkerhet og 

byplanleggere. Oslo kommune bør budsjettere i henhold til dette, og Oslo kommune bør 

gjennomføre utredning av svømmeanlegg i henhold til bystyrevedtakene, så raskt som mulig og på 

eget initiativ, uten å forvente at Oslo Idrettskrets skal være pådriver.  

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Elling Solheim, Frogner Svømmeklubb, innledet i saken. 
 
1 – Norvald Mo, leder OIK 
51 – Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club 

STYRETS INNSTILLING: Forslaget tiltredes ikke. 

VEDTAK: Forslaget falt mot én stemme. 
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8 b) Forslag til endringer i OIKs lov 

Se vedlegg 1 for vedtatt lovtekst. 

 

Følgende hadde ordet i saken: Nils Johan Waldenstrøm, styremedlem i OIK, innledet i saken. 
 
35 – Torgny Hasås, Grüner Fotball 
7 – Nils Johan Waldenstrøm, styremedlem OIK 
51 – Bjørn Elling Solheim  
35 – Torgny Hasås, Grüner Fotball 
7 – Nils Johan Waldenstrøm, styremedlem OIK 

STYRETS INNSTILLING: Det fremlagte forslaget til lov for Oslo Idrettskrets vedtas. 

VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak nr. 9 – Behandling av strategisk plan 

Forslag til strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2016-2020 var sendt ut med innkallingen. 

Torgny Hasås, Grüner Fotball, foreslo følgende tillegg under avsnittet «Frivillighet i vår tid»: 

- Det er viktig at idretten forblir en folkebevegelse, og ikke blir en tjenestetilbyder som 

oppfattes på linje med en hvilken som helst kommersiell aktør 

- Idretten må arbeide for at idrettslagene har et livslangt tilbud til befolkningen 

Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club, foreslo følgende tillegg: 

- Nye punkt under anlegg, mål og «for å oppnå dette vil vi»: 

o Jobbe for flere idretter inn i nye idrettsanlegg 

o Sikre en god og rettferdig balanse mellom ulike typer anlegg 

Bjørn Elling Solheim, Frogner Svømmeklubb, foreslo følgende tillegg: 

- Nytt punkt under anlegg, mål og «for å oppnå dette vil vi»: 

o  Arbeide for fremdrift i oppfølgningen av bademeldingen 

 

Følgende hadde ordet i saken: Christin Sund, nestleder i OIK, innledet i saken. 
 
22 – Tor Audun Sørensen, Frigg 
74 – Per Eric Ståhlbrand, Akershus og Oslo Orienteringskrets 
76 – Jørn Michalsen, Norges Cykleforbund Region Øst 
59 – Amjad Munir, Mortensrud-Aker Sportsklubb 
35 – Torgny Hasås, Grüner Fotball 
67 – Margaret Eide Hillestad, Nordmarka Ryttersportsklubb 
112 – Hans Martin Arnesen, Østlandet Vektløfterregion 
96 – Gry Johansen, Oslo og Akershus Bandyregion 
51 – Bjørn Elling Solheim, Go Dai Judo Club  
86 – Keneth Eriksen, Oslo Fotballkrets 
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 45 – Øystein Sundelin, Bækkelagets Sportsklubb 
35 – Torgny Hasås, Grüner Fotball 
73 – Per Inge Østmoen, Bøler IF 
203 – Magne Brekke, generalsekretær OIK 

STYRETS INNSTILLING: Kretsstyrets forslag til strategisk plan vedtas. Planen vedtas for to 
tingperioder 2016-2020, men kan revideres ved tinget i 2018. Planen 
skal være styrende for Oslo Idrettskrets’ arbeid i perioden 2016 – 
2020. 

VEDTAK: Grüner Fotballs forslag oversendes til det nye kretsstyret for 
innarbeidelse i vedlegget til ny strategiplan. 
Go Dai Judo Clubs forslag oversendes til det nye kretsstyret for 
innarbeidelse i vedlegget til ny strategiplan. 
Frogner Svømmeklubbs forslag oversendes til det nye kretsstyret for 
innarbeidelse i vedlegget til ny strategiplan. 
Forslaget til strategisk plan ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak nr. 10 – Behandling av langtidsbudsjett 

Kretsstyrets forslag til langtidsbudsjett ligger vedlagt. 

Følgende hadde ordet i saken: Christin Sund, nestleder i OIK, innledet i saken. 
  
116 – Berit Sollie, ISU Østensjø 
2 – Christin Sund, nestleder i OIK 

STYRETS INNSTILLING: Kretsstyrets forslag til langtidsbudsjett vedtas. Det skal være 
styrende for Oslo Idrettskrets’ arbeid i tingperioden 2016-2018. 

VEDTAK: Forsalg til langtidsbudsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak nr. 11 – Engasjere revisor og fastsette honorar 

Kretsstyret foreslår at BDO AS engasjeres til å revidere Oslo Idrettskrets’ regnskap. Styret gis fullmakt 

til å fastsette honoraret. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 

STYRETS INNSTILLING: Forslaget vedtas. 

VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Sak nr. 12 – Valg 

Valgkomiteens innstilling var på forhånd utsendt. 

Følgende hadde ordet i saken: Valgkomiteen ved Reidar Bergestad redegjorde for valgkomiteens 
innstilling. 

 

a) Idrettskretsens styre bestående av: 

Leder 

VALGKOM. INNSTILLING: Sveinung Oftedal, Oslo Kajakklubb (ny) 

VEDTAK: Sveinung Oftedal ble enstemmig valgt 

 

Nestleder 

VALGKOM. INNSTILLING: Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar (tidligere styremedlem) 

VEDTAK: Nils Johan Waldenstrøm ble enstemmig valgt 

 

Fem styremedlemmer 

VALGKOM. INNSTILLING: Kate Hege Nielsen, Bækkelagets SK (ny, tidligere vara lovutvalg) 
Sigurd I. Solem, Bygdøy Monolitten IL (tidligere 2. vara) 
Emilie Jarto, Oslo Turnforening (tidligere 1. vara) 
Ingar Lae, Oslo Skøiteklub og Njård (gjenvalg) 
Torill Fiskerstrand, Korsvoll IL (ny) 

VEDTAK: Kate Hege Nielsen, Sigurd I. Solem, Emilie Jarto, Ingar Lae og Torill 
Fiskerstrand ble enstemmig valgt 

 

To varamedlemmer som velges som 1. og 2. varamedlem 

VALGKOM. INNSTILLING: 1. vara: Rasmus Olstad Semmerud, Høybråten og Stovner IL (ny) 
2. vara: Katrine Sølvberg, SK Rye (ny) 

VEDTAK: Rasmus Olstad ble enstemmig valgt som 1. vara. 
Katrine Sølvberg ble enstemmig valgt som 2. vara. 
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Ansattes representant 

Ansattes representant: Ingrid Maurstad, valgt av de ansatte i OIK 

Ansattes vararepresentant: Kjetil Moberget, valgt av de ansatte i OIK 

 

b) Kontrollkomité 

Leder 

VALGKOM. INNSTILLING: Terje Ahlsen, DNB BIL (gjenvalg) 

VEDTAK: Terje Ahlsen ble enstemmig valgt 

 

To medlemmer 

VALGKOM. INNSTILLING: Helene Bugge, Sørkedalen Rideklubb (gjenvalg) 
Lars Trælvik, Bjørndal IF (gjenvalg) 

VEDTAK: Helene Bugge og Lars Trælvik ble enstemmig valgt 

 

To varamedlemmer 

VALGKOM. INNSTILLING: Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb (gjenvalg) 
Anders Åge Naglestad, Vestre Akers Skiklub (gjenvalg) 

VEDTAK: Anya Sødal og Anders Åge Naglestad ble enstemmig valgt 

 

 

c) Lovutvalg 

Leder 

VALGKOM. INNSTILLING: Gunnar–Martin Kjenner, Ski- og fotballklubben Lyn (gjenvalg) 

VEDTAK: Gunnar–Martin Kjenner ble enstemmig valgt 

 



18 
 

To medlemmer 

VALGKOM. INNSTILLING: Tina Mjelde, Oslo Politis IL (gjenvalg) 
Morten Justad Johnsen, Kongelig Norsk Seilforening (ny) 

VEDTAK: Tina Mjelde og Morten Justad Johnsen ble enstemmig valgt 

  

To varamedlemmer 

VALGKOM. INNSTILLING: Ingrid Tollånes, Ellingsrud IL (ny) 
Rune Nordby, Tveita IL (gjenvalg) 

VEDTAK: Ingrid Tollånes og Rune Nordby ble enstemmig valgt 

 

 

d) Valgkomité 

Leder 

STYRETS INNSTILLING: Norvald Mo, Rommen SK og Stovnerkam. (ny, tidligere leder i OIK) 

VEDTAK: Norvald Mo ble enstemmig valgt 

 

To medlemmer 

STYRETS INNSTILLING: Christin Sund, SF Grei (ny, tidligere nestleder i OIK) 
Svein Storjord, Ullern IF (ny) 

VEDTAK: Christin Sund og Svein Storjord ble enstemmig valgt 

 

Varamedlem 

STYRETS INNSTILLING: Brit Baldishol, Bjørndal IF (ny) 

VEDTAK: Brit Baldishol ble enstemmig valgt 
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Innkommet resolusjonsforslag 

Torgny Hasås, Grüner Fotball, la fram følgende resolusjonsforslag for tinget: 

Forslag til uttalelse fra Oslo idrettskrets’ ting, 11. juni 2016   

Nei til nye kommunale bevilgninger til X-Games. 

Oslo idrettskrets motsatte seg ikke at Oslo kommune gav en bevilgning til X-Games sist vinter under 

forutsetning av at dette ikke skulle gå på bekostning av øvrige tilskudd til idretten i Oslo. Vi så på 

dette som en anledning for Oslo til å vise fram byen, og for å bidra til å introdusere et nytt 

arrangement. 

Når det nå er blitt aktuelt å drøfte en bevilgning til X-Games også for neste år, blir saken en annen. 

Da går dette over til å bli en årlig driftsbevilgning til et privat arrangement, og etter vårt syn et 

arrangement som har liten effekt på rekruttering til idretten. 

Driftsmidler på et kommunalt budsjett hentes av den samme kommunekassa, og en støte til X-Games 

vil fort komme i konkurranse med andre viktige formål. Oslo har store behov for investeringer i 

anlegg, både til bygging av nye og til drift og vedlikehold av eksisterende. Med bakgrunn i dette 

mener kretstinget i Oslo idrettskrets at Oslo kommune må si nei til en søknad om videre støtte til X-

Games. 

Følgende hadde ordet i saken: Torgny Hasås, Grüner Fotball 

VEDTAK: Resolusjonsforslaget ble oversendt til det nye styret for behandling. 
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Ny lov for 

Oslo Idrettskrets 2016 

Lov for Oslo Idrettskrets stiftet 8. januar 1917 som Kristiania Kredsforbund for Idræt; medstifter av Kristiania 

Distriktslag for idrett 26. april 1919; omdøpt til Oslo Distriktslag for idrett 1. januar 1925; stifter av Oslo 

Idrettskrets 16. desember 1945 sammen med Oslo Arbeideridrettskrets; sammenslått med Akershus 

Idrettskrets 20. november 1961; sammenslåingen opphevet 1. januar 1989; Oslo Idrettskrets organiserer fra 

da av idretten i Oslo kommune. 

Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene blir også regulert i denne lov – se § 20. 

Loven er revidert siste gang etter idrettskretstinget 11. juni 2016. Godkjent av idrettsstyret ….. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§  1 Formål 

(1) Oslo Idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og 

behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Idrettskretsen skal være en 

positiv verdiskaper for individ og samfunn. 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 

grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2 Organisasjon 

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. 

(2) Idrettskretsen består av alle idrettslag og særkretser/regioner tilsluttet Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF) innen idrettskretsens grenser. 

(3) Idrettskretsen skal følge NIFs regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettskretsen uavhengig av 

hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov. 

 

§ 3 Oppgaver 

(1) Idrettskretsen skal arbeide med: 

a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. 
b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor kommunen, regionale organer/etater, for å styrke 

idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. 
c) Service- og støtteoppgaver overfor særkretser/regioner, idrettslag og idrettens samarbeidsutvalg for å 

styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. 
d) Informasjons- og opplysnings-virksomhet om idrettens verdier og verdiskaping. 
e) Foreta prioriteringer på vegne av idrettenes organisasjonsledd i Oslo. 

 

(2)  Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av 

særidrettens organisering.  
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(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene. 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 4 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge 

kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst 

to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen en 

måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. 

Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 

valgt/oppnevnt. 

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister 

organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 

årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettsstyret1 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så 

langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som 

avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i idrettskretsen i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person 

skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi 

stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettskretsen: medlem av styre, 

valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

(3) Forslagsrett: 

a) Styret i idrettskretsen har forslagsrett til og på idrettskretstinget. 
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til idrettskretstinget, og dets 

representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget. 
c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 13 (2), har forslagsrett til idrettskretstinget i saker som ligger 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på 
idrettskretstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

 

 (4) Talerett2:  

a) Revisor har talerett på idrettskretstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  
b) Representant fra NIF har talerett på idrettskretstinget. 
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§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i 

organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i 

organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som 

er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes 

med et ansettelsesforhold.  

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt. 

(6) Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt 

det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse 

av gangen. 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettskretsen 

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i 

driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller 

overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en 

juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 

oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter 

å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant 

til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 

representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 

(4) Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt 

det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse 

av gangen. 

 

§ 8 Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettskretsen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget 

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a) når vedkommende selv er part i saken, 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje 

så nær som søsken,  
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd 

eller annen juridisk person som er part i saken. 
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(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning 

til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettskretsen. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 

standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg 

mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta 

ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være 

vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid 

si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 

eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig 

tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og 

det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende 

selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 

 

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettskretsen vedtaksføre når et flertall av 

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende. 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig saksbehandling sendes 

kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at 

flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 

saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 

 

§ 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse 

med utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og generalsekretær skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
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III. ØKONOMI 

§ 11 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

(1) Idrettskretsen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. 

Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7   

(2) Idrettskretsen skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité. 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 22. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettskretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) På idrettskretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet, 

og et langtidsbudsjett på minst to år. Styret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av 

langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i 

perioden mellom tingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 

det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet 

fremlegges. 

(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap 

og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og generalsekretær. 

(6) Idrettskretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til 

årsoppgjøret. Idrettskretsen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra idrettskretsen og 

beslutning fra Idrettsstyret. 

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 

idrettskretsens størrelse eller virksomhet, skal vedtas av idrettskretstinget. 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 12 Idrettskretstinget 

(1) Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter Idrettstinget innen 

utgangen av juni måned. Tingperioden er to år.  

(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de organisasjonsledd som 

har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

idrettskretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli 

gjort tilgjengelige senest én måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret 

senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må 

være gjort tilgjengelig senest én måned før tinget. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på 

den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
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§ 13 Representasjon på idrettskretstinget 

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) Idrettskretsens styre. (De ansattes representant i styret møter med fulle rettigheter.) 

De ansattes representant i styret med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte i Oslo Idrettskrets 

som rapporterer til generalsekretæren. 

b) 75 representanter fra særkretsene/regionene (inkl. særutvalgene og bedriftsidretten) som har 

idrettslag i Oslo etter følgende skala:  

- Alle særkretser/regioner: minst en representant. 
- De fem største: tre tilleggsrepresentanter. 
- De fem nest største: to tilleggsrepresentanter. 
- De deretter største: får en tilleggsrepresentant så langt antallet rekker. 

 

Særkretsenes/regionenes størrelse baseres på antall idrettslag i Oslo tilsluttet et organisasjonsledd under 

forbundsnivå, dvs. en region eller særkrets for Oslo eventuelt Oslo m.fl. 

Representanter for særkretser/regioner må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og 

meldt idrettskretsen senest en uke før tinget. 

 

c) 75 representanter fra idrettslagene etter følgende prosedyre: 

De 15 bydelene i Oslo som har bydelsutvalg og administrasjon benyttes som geografiske valgområder. 

75 representanter etter følgende skala: 

- Alle bydeler får fire representanter (60). 
- De fem største bydeler i tillegg to representanter (ti). 
- De fem nest største bydeler får en representant hver i tillegg (fem). 

 

Bydelenes størrelse baseres på antall medlemmer i idrettslagene. 

Idrettslagene i sentrum og marka må velge tilknytning til en av de 15 bydelene med 

bydelsadministrasjon/idrettens samarbeidsutvalg. 

Valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg avholdes minst to måneder før idrettskretstinget. 

Representanter til disse møtene kan være to personer fra hvert idrettslag. Ev. tilleggsrepresentanter 

bestemmes til enhver tid av idrettskretsen. 

 

(2) Videre møter uten stemmerett:   

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 
forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Lovutvalgets medlemmer. 
e) Revisor. 

 

(3) Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett. 
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(4) Representasjon etter første ledd bokstav b) og c) fordeles av idrettskretsens styre. Idrettskretstinget 

fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje.  

(5) Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen innen fire måneder før idrettskretstinget. 

(7) Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 

idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

§ 14 Ledelse av idrettskretstinget 

(1) Idrettskretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 

valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 15 Idrettskretstingets oppgaver  

(1) Idrettskretstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, fem til tellekorps og tre til redaksjonskomité, samt to representanter til å 

underskrive protokollen. 
4. Behandle beretning, regnskap og økonomisk beretning for idrettskretsen. 
5. Behandle forslag og saker. 
6. Behandle strategiskplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 
7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 
8. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen. 
9. Foreta følgende valg: 

a) Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer, 

som velges som 1. og 2. varamedlem. 

b) Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer. 
c) Lovutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer. 
d) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting. 
e) Representanter til Idrettstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter velges 

varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsen i § 16. 

 

§ 16 Stemmegivning på idrettskretstinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi 

stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal 

være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er 

blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes 

over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 
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(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater 

har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det 

foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 17 Ekstraordinært idrettskretsting 

(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst én måneds varsel etter: 

a) Vedtak av idrettskretsting. 
b) Vedtak av idrettskretsstyret. 
c) Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret. 
d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte ¼ av de 

stemmeberettigede representanter. 
 

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigete. 

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå 

av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort 

tilgjengelige på innkallingstidspunktet. 

(4) Et ekstraordinært idrettskretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  

(5) Et ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 

innkalling av det ekstraordinære idrettskretstinget.  

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles. 

 

§ 18 Møter/fellesmøter 

(1) Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer selv 

arrangementsformen. 

 

§ 19 Idrettskretsens styre 

(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. 

(2) Idrettskretsens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer, og 1. og 2. varamedlem, samt en 

representant for de ansatte med fulle rettigheter. 

(2) Kretsstyret i Oslo Idrettskrets er Oslo Idrettsråd. 

(3) Innenfor dette kretsstyret dannes et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder, ett styremedlem 

og ett varamedlem som oppnevnes av styret. AU arbeider etter retningslinjer utarbeidet av kretsstyret. 

(4) Styret skal: 

a) Iverksette idrettskretstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 
b) Vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon. 
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c) Påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som 
er fattet på idrettskretstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at 
idrettskretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en 
forsvarlig økonomistyring. 

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
f) Oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. NIFs lov § 10-1.  
g) Opprette idrettens samarbeidsutvalg i hver bydel. Idrettens samarbeidsutvalg ledes av og består av 

representanter fra idrettslagene i bydelen. Representanter fra bydelsutvalg og/eller bydelens 
administrasjon bør tiltre utvalget. 

 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det. 

 

§ 20 Idrettens samarbeidsutvalg 

(1) I hver bydel skal det være et idrettens samarbeidsutvalg. Idrettens samarbeidsutvalg består av valgte 

eller oppnevnte representanter fra alle idrettslagene som er registrert i bydelen. 

(2) Idrettens samarbeidsutvalg skal fremme et best mulig samarbeid mellom idrettslagene i bydelen og 

mellom lagene og bydelen.  

(4) Idrettens samarbeidsutvalg tar for øvrig selv opp saker det finner hensiktsmessig. Kretsstyret skal 

delegere oppgaver som kan finne en hensiktsmessig løsning på lokalt nivå, til idrettens samarbeidsutvalg. 

(5) Det skal velges et arbeidsutvalg av og blant idrettens samarbeidsutvalgs medlemmer. Kretsstyret vedtar 

nærmere retningslinjer for hvordan idrettens samarbeidsutvalg skal organiseres. 

 

§ 21  Generalsekretæren 

(1) Generalsekretæren er leder for idrettskretsens administrasjon. Generalsekretæren er ansvarlig for alle 

administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet 

av idrettskretsstyret. 

(2) Generalsekretæren har tale- og forslagsrett på idrettskretstinget, ledermøtet, i idrettskretsstyret og 

arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg. 

 

§ 22  Faste komiteer 

 

(1) Kontrollkomité  

 

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at 
idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, 
samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og beslutninger 
fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at idrettskretsens interne 
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 
 

b) Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og 
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen 
skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift. 

 

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller 
og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge 
på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig. 
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d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til idrettskretstinget 
om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsens anliggender for øvrig, 
herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. 

 

e) Kontrollkomiteen skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen 
løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til 
idrettskretsens styre og revisor. 

 

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, 
dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med 
gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret 
må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor. 

 

(2) Valgkomité 

 

Valgkomiteen velges på idrettskretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på idrettskretstinget. Medlem av valgkomité 

som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

 

(3) Lovutvalg 

 

Lovutvalget skal avgi uttalelser om lovforslag, idrettslagenes lovendringer og avgi uttalelser om 

fortolkningsspørsmål som idrettskretsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremme forslag til 

kretsstyret. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 23 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker  

(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og § 11-3 flg. 

 

§ 24 Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha vært oppført på 

saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Styret gis fullmakt til å foreta de endringer i 

idrettskretsens lov som er nødvendige for at loven er i samsvar med NIFs lov og lovnormen for 

idrettskretser.  

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettskretsen 

selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er 

begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig 

endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv med mindre endringene følger av NIFs 

regelverk eller lovnorm. 
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§ 25  Oppløsning 

(1) Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF.  

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 

 

Noter 

 

1 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 

2 Idrettskretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 

3 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 

4 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 

5 For eksempel per e-post. 

6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 

7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 

 


