PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 12/2018-2020
Utsendelsesdato: 13. september 2019
Merknadsfrist: 20. september 2019
Møtetid: Tirsdag 27. august 2019
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ansattes representant
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Generalsekretær:
Seniorrådgiver:

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Sveinung Oftedal
Elisabeth Skarsbø Moen
Lars Trælvik
Torill Fiskerstrand
Kate Hege Nielsen
Sigurd I. Solem
Katrine Sølvberg
Rune Hebjerk
Hedi Anne Birkeland
Yassin El Barkani
Magne Brekke
Robert Gausen

Til stede
X
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i hele møtet.
Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-114 og 116.
Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-114.
Sakliste:
K-111
K-112
K-113
K-114
K-115
K-116
K-117
K-118
K-119
K-120
K-121
K-122

Godkjenning- KS-protokoll nr. 11/2018-2020
Regnskapsrapport og revidert budsjett
Halvårsrapport 2019
Klagesaker kommunale bidrag og på fordeling av treningstid
Innspill til behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030
Medlemskap og kriterier for økonomisk støtte
Idrett for alle – revidert handlingsplan
Utvikling Ekeberg
Spillemiddelsøknad 2020
ISU-møter høsten 2019
Gransking av idrettslag
Orienteringssaker
• Revidert budsjett Oslo kommune
• Kommunevalg
• Ny programkomite for idrettskretsene
• Ny statlig idrettsmelding
• Studietur til Stockholm
• Private aktørers bruk av kommunale anlegg
• Valle Hovin
• Representasjon siden sist

1

K-111 Protokoll
KS-protokoll nr. 11/ 2018-2020.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-112 Regnskapsrapport
Generalsekretæren innledet med gjennomgang av regnskap og økonomisk status per
30. juni 2019. Forslag til revidert budsjett for 2019 ble presentert.
Styret gikk gjennom regnskapet og forslag til budsjett.
Vedtak:
Styret tok regnskapsrapporten til orientering og godkjente revidert budsjett for 2019.

K-113 Halvårsrapport 2019
Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom administrasjonens
halvårsrapport for handlingsplan 2019.
Vedtak:
Kretsstyret tok administrasjonens rapport til etterretning.

K-114 Klagesaker kommunale bidrag og klage på fordeling av treningstid
Generalsekretæren innledet til saken. Ved klagefristens utløp, 20. august, var det
kommet inn seks klager på tildelingen av administrasjons- og driftsbidrag til
idrettslagene i Oslo.
Tamil Sangam IL klager på at søknaden er avslått. Årsaken til avslaget er manglende
samordnet rapportering.
Oslo Vikings Amerikansk Fotballklubb klager på redusert tilskudd (50%) som følge
av for sent levert søknad.
Gamle Oslo IF og Nord og Rødtvet Sportsklubb klager på at søknaden er avslått.
Årsaken til avslagene er for begge manglende innlevert dokumentasjon.
Nøklevann Ro- og Padleklubb klager på at tilskuddet er redusert. Avkortningen er
begrunnet med at medlemstallet ikke gjenspeiles i faktisk aktivitet.
Wu-Tan Goushu Klubb klager på manglende tildeling og mener at søknadsgrunnlaget
er feil.
Vedtak:
- Klagen fra Tamil Sangam IL ble ikke tatt til følge.
- Klagen fra Oslo Vikings Amerikansk Fotballklubb ble ikke tatt til følge.
- Klagen fra Gamle Oslo IF ble ikke tatt til følge.
- Klagen fra Nord og Rødtvet Sportsklubb ble ikke tatt til følge.
- Klagen fra Nøklevann Ro- og Padleklubb ble ikke tatt til følge.
- Klagen fra Wu-Tan Goushu Klubb ble ikke tatt til følge.
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Klage på fordeling av treningstid
Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Det har kommet inn klage fra
Sinsen-Refstad IL på tildelt treningstid for sesongen 2019/2020. Idrettslaget mener at
de har fått tildelt for lite tid til barn og unge i «egen» hall.
Styret uttrykker forståelse for idrettslagets utfordringer. Anleggstilgangen for
idrettslagene i Oslo er fortsatt svært utfordrende, og mange idrettslag er i lignende
situasjon. Styret ser også at fordelingsoppgaven er kompleks, og har tillit til at
administrasjonen finner løsninger innenfor gjeldende retningslinjer.
Vedtak:
Kretsstyret ga administrasjonen fullmakt til å finne løsninger slik at Sinsen-Refstad IL
får noe mer treningstid i sitt nærmiljø.

K-115 Innspill til behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030
Generalsekretæren innledet til saken. Behovsplanen skal revideres og Oslo kommune
ber om innspill til oppstarten av arbeidet.
Styret er opptatt av å medvirke til at behovsplanen blir et enda bedre styringsverktøy
for kommunal idrettsplanlegging.
Vedtak:
OIK gir innspill til arbeidet i tråd med synspunktene i administrasjonens notat og
merknader fremkommet i møtet.

K-116 Medlemskap og kriterier for økonomisk støtte
Generalsekretæren innledet til saken og redegjorde for problemstillinger knyttet til
medlemskap i idrettslag og hvilke kriterier som skal gjelde for tildeling av offentlig
støtte.
Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjonen om å fremme forslag til reviderte retningslinjer for
LAM og kommunale midler med virkning fra 2020 basert på saksfremlegget.
K-117 Idrett for alle – revidert handlingsplan
Tone Holm Dagsvold innledet til saken med en presentasjon av planene for videre
arbeid med idrett for alle.
Styret diskuterte forslaget fra administrasjonen og det ble fremmet tilleggspunkter til
handlingsplanen.
Vedtak:
- Kretsstyret godkjente det fremlagte forslag til hovedgrep for styrket innsats for
idrett for alle.
- Kretsstyret ba administrasjonen fremme forslag til en fullstendig revisjon av
aktuelle retningslinjer i løpet av høsten 2019
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Kretsstyret ba administrasjonen om å kartlegge fleridrettslagenes behov for støtte
fra idrettskretsen knyttet til økonomiske og administrative funksjoner i
fleridrettslagene, og vurdere fellestjenester for fleridrettslagene på bakgrunn av
dette.

K-118 Utviklingsplaner Ekeberg
Generalsekretæren innledet til saken med en oppdatering på det pågående arbeidet,
prosjektorganisering og planlagt fremdrift.
Vedtak:
- Styret tok saken til etterretning og ba administrasjonen fremme forslag til
beslutningsunderlag for kretsstyrets innkalling til ekstraordinært kretsting.
Forslaget skal behandles i ekstra styremøte den 17. september.
- Styret vedtok prosjektorganisering som vedlegges protokollen.

K-119 Spillemiddelsøknad NIF
Styreleder innledet til saken. NIF har sendt utkast til spillemiddelsøknad 2020 på
høring i organisasjonen.
Styret mener at NIF presenterer en ryddig og oversiktlig søknad som bygger på de
føringer som er gitt av Idrettstinget gjennom langtidsplanen «Idretten vil!».
Vedtak:
OIK sender et høringssvar i tråd med synspunktene i administrasjonens notat.

K-120 ISU-møter høsten 2019
Generalsekretæren innledet til saken. Det er satt dato for alle fordelingsmøtene i ISU,
og både administrasjonen og styret skal representere i møtene. Det utarbeides en
standard presentasjon for møtene.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til etterretning.

K-121 Gransking av idrettslag
Generalsekretæren innledet til saken. Administrasjonen opplever at arbeidet med
utredning og gransking av idrettslag krever er stadig mer arbeidskrevende. Det krever
også spesialkompetanse for å oppnå ønskede resultater.
Styret ser behovet for å styrke idrettskretsens kapasitet for gransking.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen gjøre tiltak i tråd med
forslagene i saksfremlegget.
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K-122 Orienteringssaker
Revidert budsjett Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte om innholdet i revidert Oslobudsjett relevant for idretten.
Kommunevalg
Generalsekretæren orienterte om status for planlagte aktiviteter knyttet til valget.
Ny programkomite for idrettskretsene
Styreleder orienterte om arbeidet i programkomiteen for idrettskretsene.
Ny statlig idrettsmelding
Generalsekretæren orienterte om arbeidet med ny statlig idrettsmelding som OIK skal
gi innspill til.
Studietur til Stockholm
Generalsekretæren orienterte om kommende studietur for administrasjonen.
Private aktørers bruk av kommunale anlegg
Generalsekretæren orienterte om oppfølgingen av saker hvor idrettslag driver fremleie
av kommunale idrettsanlegg.
Valle Hovin
Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet med utviklingen av isanlegget på
Valle Hovin.
Representasjon siden sist
Sveinung Oftedal, valgmøte Manglerud 22. august
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