PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 11/2018-2020
Utsendelsesdato: 5. juli 2019
Merknadsfrist: 4. august 2019
Møtetid: Torsdag 13. juni 2019

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Leder:
Sveinung Oftedal
Nestleder:
Elisabeth Skarsbø Moen
Medlem:
Lars Trælvik
Medlem:
Torill Fiskerstrand
Medlem:
Kate Hege Nielsen
Medlem:
Sigurd I. Solem
Medlem:
Katrine Sølvberg
Ansattes representant Rune Hebjerk
1. varamedlem:
Hedi Anne Birkeland
2. varamedlem:
Yassin El Barkani
Generalsekretær:
Magne Brekke
Seniorrådgiver:
Robert Gausen
Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet.

Til stede
X
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-109.
Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet.
Elisabeth Skarsbø Moen deltok ikke i behandlingen av sak K-106, K-107, K-108 og K-110.
Sakliste:
K-97
K-98
K-99
K-100
K-101
K-102
K-103
K-104
K-105
K-106
K-107
K-108
K-109
K-110

Godkjenning- KS-protokoll nr. 10/2018-2020
Regnskapsrapport
Hovedfordeling av kommunale bidrag 2019
Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag og sentrale ledd 2019
Tildeling av midler til Inkludering i idrettslag og Klubbtiltak storby
Tildeling av midler til Idrett og utfordring
Utviklingsplaner Ekeberg
Idrett for alle - status
Idrettstinget 2019 – oppsummering og oppfølging
Kommunevalg 2019
Møteplan for kretsstyret 2.halvår 2019
Valle Hovin ishall
Klage på treningstider fra HSIL håndball
Orienteringssaker
• Revidert budsjett Oslo kommune
• Ny programkomite for idrettskretsene
• Ny statlig idrettsmelding
• Studietur til Stockholm
• Private aktørers bruk av kommunale anlegg
• Representasjon siden sist
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K-97 Protokoll
KS-protokoll nr. 10/ 2018-2020.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-98 Regnskapsrapport
Generalsekretæren innledet med gjennomgang av regnskap og økonomisk status per
31. mai 2019.
Vedtak:
Styret tok regnskapsrapporten til orientering. Kretsstyret bemerket at
regnskapsrapporten er ufullstendig, og forventer en fullstendig regnskapsrapport i
neste styremøte.

K-99 Hovedfordeling av kommunale bidrag 2019
Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av
administrasjonens forslag. Styret gikk gjennom det fremlagte forslaget til
hovedfordeling.
Vedtak:
- Administrasjonens forslag til hovedfordeling ble vedtatt. Styret ga
administrasjonen fullmakt til å foreta mindre justeringer av hovedfordelingen når
alle søknadene er gjennomgått, især justere mellom 2A og 3A.
- Styret ba administrasjonen fremme forslag til fordeling av midlene i henhold til
retningslinjer, utlysningsbrev og redegjørelse i saksfremlegget.

K-100 Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag og sentrale ledd 2019
Generalsekretæren innledet og gikk gjennom administrasjonens forslag til
administrasjons- og driftsbidrag for 2018. Styret diskuterte ulike problemstillinger
knyttet til grunnlaget for tildeling, samt idrettskretsens kontrollrutiner og oppfølging
av idrettslag. Styret mener at retningslinjene og gjeldende praksis for fordeling av
midlene bør gjennomgås.
Vedtak:
- Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag og til sentrale ledd fordeles i henhold
til administrasjonens forslag. Administrasjonen forvalter ordningene i henhold til
retningslinjene.
- Kretsstyret ba administrasjonen forberede egen sak om grunnlaget for tildeling av
kommunale midler.
K-101 Tildeling av midler til Inkludering i idrettslag og Klubbtiltak storby
Generalsekretæren innledet til saken. Det har kommet søknader fra 52 klubber til 91
tiltak. 50 klubber har fått tildeling til 89 tiltak.
Vedtak:
Styret tok saken til etterretning.
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K-102 Tildeling av midler til Idrett og utfordring
Generalsekretæren innledet til saken. Det er gjort fordeling til 48 tiltak fordelt på 15
bydeler.
Vedtak:
Styret tok saken til etterretning.

K-103 Utviklingsplaner Ekeberg
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status og fremdrift for
utviklingsprosjektet.
I det videre arbeidet frem til ekstraordinært kretsting vil det påløpe ekstra kostnader
knyttet til rådgivning og prosjektering av rehabilitering av dagens bygg.
Vedtak:
- Styret tok saken til etterretning og ba administrasjonen fremme utkast til
beslutningsunderlag i neste styremøte.
- Styret godkjente en ramme for initiale tiltak, herunder avtale med Backe Stor-Oslo
om prosjektering av rehabilitering, begrenset oppad til kr. 3 mill. Kostnaden har
dekning innenfor vedtatt driftsbudsjett.

K-104 Idrett for alle - status
Generalsekretæren innledet til saken med en oppdatering på det pågående arbeidet.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen følge opp arbeidet slik det
fremkommer i saksunderlaget.
K-105 Idrettstinget 2019 – oppsummering og oppfølging
Styreleder innledet til saken. Styret oppsummerte opplevelsen av tinget, og diskuterte
behandlingen av diverse saker, inkludert valget. Styret ønsker å følge opp egne saker
fra tinget.
Vedtak:
- Kretsstyret tok saken til etterretning og ba administrasjonen følge opp
Idrettstingets vedtak i eget arbeid.
- Styret ba administrasjonen vurdere hvordan OIK kan ta grep for å øke kapasiteten
og kompetansen knyttet til gransking,

K-106 Kommunevalg 2019
Generalsekretæren innledet til saken, og la frem forslag fra administrasjonen til
spørsmål om idrettspolitiske saker som skal stilles til partiene i Oslo.
Styret diskuterte øvrige aktiviteter knyttet til valget.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen om å sende spørsmålene til partiene med de kommentarer
som fremkom i møtet.
3

K-107 Møteplan for kretsstyret 2.halvår 2019
Generalsekretæren la frem forslag til møtekalender for høstsemesteret 2019. Styret
gjorde noen justeringer i møteplanen.
Vedtak:
Styret vedtok møteplan for 2. halvår 2019.

K-108 Valle Hovin ishall
Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har i budsjettinnspill bedt Oslo
kommune om å prioritere realisering av en ishall på Valle Hovin innenfor en
kostnadsramme estimert til 300 mill. kr. Bystyret ba i forbindelse med
budsjettbehandling for 2019 om at byrådet jobber videre med å utrede alternativer for
ishall på Valle Hovin med sikte på å legge fram en sak til revidert budsjett 2019. I
forslaget til revidert budsjett sier byrådet at det ikke er aktuelt å gå videre med noen av
alternativene som er vurdert. Den rimeligste løsningen tilfredsstiller ikke estetiske og
miljømessige krav, de øvrige forslagene prioriteres ikke på grunnlag av kostnad.
Byrådet foreslår i stedet å rehabilitere kunstisflaten som en fortsatt utendørs arena.
Styret diskuterte saken og innstilling til prosjektet.
Vedtak:
- Kretsstyret tar til etterretning at ishall på Valle Hovin ikke lar seg realisere
innenfor en akseptabel kostnadsramme og ber om raskest mulig realisering av ny
utendørs kunstisbane.
- Kretsstyret støtter tiltakene i behovsplanen som peker på økt satsing på utendørs
kunstisflater som et prioritert satsingsområde.
- Kretsstyret ber byrådet videreføre et arbeid for å finne en løsning for fremtidig
ishall i Oslo, forutsatt vesentlig statlig medfinansiering.

K-109 Klage på treningstider fra HSIL håndball
Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. HSIL håndball har klaget på
fordelingen av treningstid i Nordbyen fleridrettshall.
Vedtak:
Treningstiden opprettholdes slik den foreligger. Kretsstyret forventer at treningstiden
benyttes i tråd med gjeldende retningslinjer, og at tiden frem til kl. 20 benyttes av barn
og unge.

K-110 Orienteringssaker
Vedtak:
Orienteringssakene ble utsatt til neste møte.
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