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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 5/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 14. november 2018 

       Merknadsfrist: 19. november 2018 

 

Møtetid:  Tirsdag 30. oktober 2018       Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Sveinung Oftedal  X   

Nestleder: Elisabeth Skarsbø Moen X   

Medlem: Lars Trælvik X   

Medlem: Torill Fiskerstrand  X  

Medlem: Kate Hege Nielsen           X  

Medlem: Sigurd I. Solem X            

Medlem: Katrine Sølvberg          X           

Ansattes representant Rune Hebjerk X   

1. varamedlem: Hedi Anne Birkeland X   

2. varamedlem: Yassin El Barkani X   

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet. 

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

Sven Mollekleiv deltok som innleder til sak K-40. 

 

 

Sakliste: 

 
K-39   Godkjenning- KS-protokoll nr. 3/2018-2020 og nr. 4/2018-2020  

K-40   Idrettstinget 2019 – forberedende saker  

K-41   Fordeling av kommunale bidrag  

K-42   Idrett for alle – status og oppfølging  

K-43   Fordeling av LAM 2018  

K-44   Fremtidig organisering av norsk idrett - høring  

K-45   Organisasjonsplan administrasjon  

K-46   Orienteringssaker  

• Deputasjoner  

• Kontaktmøte KIF  

• Medlemsregistrering i Squashforbundet  

• Utvikling Ekeberg  

• Lokaler for Aktiv på dagtid  

• Årets ildsjel  

• Rapport fra Riksrevisjonen  

• Ny nasjonal anleggspolitikk - høring  

• GDPR og informasjonssikkerhet  

• Nytt fra Oslo kommune  

• Nytt fra NIF  

• Representasjon siden sist  
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K-39  Protokoll   

KS-protokoll nr. 3 og nr. 4/ 2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollene ble godkjent.  

 

 

K-40   Idrettstinget 2019 – forberedende saker 

Leder innledet til saken. Sven Mollekleiv var invitert til kretsstyret for å fremme sitt 

kandidatur til rollen som idrettspresident.  

 

Generalsekretæren informerte om hvordan OIK har jobbet med lovforslag ved 

foregående idrettsting og status for aktuelle saker. Det gjennomføres et eget møte med 

lovutvalget om saken. 

 

Styret diskuterte videre arbeid med forberedelser til tinget. 

 

Vedtak: 

 Styret tok saken til orientering. 

 

 

K-41   Fordeling av kommunale bidrag  

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Notat med administrasjonens 

forslag til fordeling av kommunale bidrag var sendt ut på forhånd. Hovedfordelingen 

mellom de ulike ordningene ble vedtatt av kretsstyret i sak K-13, 18. juni 2018. 

Administrasjonen har lagt til grunn retningslinjene for de kommunale midlene, samt 

innarbeidet praksis over flere år for fordelingene. Det er gjort endringer i forvaltningen 

av anleggsstøtte, post 2A og 3A. 

 

Følgende poster ble behandlet:  

- 2A, Refusjon av anleggs- og lokalleie  

- 3A, Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg  

- 3B, Spesielle tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg  

- 4, Reisetilskudd  

- 7, Andre formål  

- 8, Idrett for funksjonshemmede  

 

Styret gikk gjennom forslaget med spørsmål og kommentarer. 

 

Vedtak: 

Kommunale bidrag 2018 post 2A, 3A, 3B, 4, 7 og 8 fordeles i tråd med 

administrasjons innstilling. Fordelingen vedlegges protokollen. 

 

 

K-42   Idrett for alle – status og oppfølging 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om pågående prosesser og 

fremtidige aksjonspunkter. 

 

Styret diskuterte hvordan de nasjonale forbundene kan utfordres som aktive partnere i 

arbeidet. 
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Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen videreføre arbeidet i tråd 

med aksjonspunkter i saksfremlegget. 

 

 

K-43   Fordeling av LAM 2018 

Generalsekretæren innledet til saken. Med grunnlag i tidligere vedtak foreslår 

administrasjonen fordeling av 3,4 mill. kr til delfinansiering av tiltaksplanen «idrett for 

alle».   

 

Styret diskuterte grunnlag og innretning for fordeling av midler innenfor tiltaksplanen, 

og ba om et revidert forslag til fordeling. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok fordeling av LAM slik det er foreslått fra ISU. 

Styret ba om et revidert saksgrunnlag for fordelingen av midler til områdeløftet og 

foregangsklubber. 

 

Etterskrift: 

Revidert forslag til fordeling ble sendt styret på e-post 31. oktober.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok fordeling i henhold til administrasjonens reviderte forslag. 

 

 

K-44   Fremtidig organisering av norsk idrett - høring 

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettsstyret har sendt ut forslag til «fremtidig 

organisering av norsk idrett» på høring med frist for tilbakemelding 9. desember 2018. 

 

Styret diskuterte innholdet i høringsforslaget, ulike modeller for organisering og 

hvordan styret skal arbeide videre med saken. 

 

 Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til etterretning. Styret ba administrasjonen om å utarbeide et 

saksunderlag til neste styremøte, i samarbeide med AU. 

 

 

K-45   Organisasjonsplan administrasjon 

 Generalsekretæren orienterte om status for personalsituasjon i OIK. 

 

 Vedtak: 

 Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-46   Orienteringssaker 

Deputasjoner 

Generalsekretæren orienterte om deltagelse på deputasjoner i bystyrets aktuelle 

fagkomiteer. 
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Kontaktmøte KIF 

Leder orienterte om møte med idrettsbyråden 30. oktober 2018.  

 

Medlemsregistrering i Squashforbundet  

Generalsekretæren orienterte om problemstillinger rundt medlemsregistrering i 

Squashforbundet. 

 

Utvikling Ekeberg  

Generalsekretæren orienterte om status i saken. 

 

Lokaler for Aktiv på dagtid  

Robert Gausen orienterte om status for leieavtale for APD`s hovedbase i Storgata. 

 

Årets ildsjel  

Generalsekretæren orienterte om prosess og nominering av kandidater for årets ildsjel 

nasjonalt. 

 

Rapport fra Riksrevisjonen - spillemidler 

Generalsekretæren orienterte om fremlagt rapport fra Riksrevisjonen som omhandler 

NIFs forvaltning av spillemidler. 

 

Ny nasjonal anleggspolitikk - høring  

Generalsekretæren orienterte om høringssak fra NIF sentralt vedrørende 

anleggspolitikk. Saken forberedes til behandling i neste styremøte. 

 

GDPR og informasjonssikkerhet  

Generalsekretæren orienterte det pågående arbeid med informasjonssikkerhet i 

organisasjonen. 

 

Nytt fra Oslo kommune  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune. 

 

Nytt fra NIF  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra NIF sentralt. 

 
 


