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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 16/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 29. november 2019 

       Merknadsfrist: 4. desember 2019 

 

Møtetid:  Onsdag 20. november 2019       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. 

Simen Bakken fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-151. 

 

Sakliste: 

 

K-142   Godkjenning- KS-protokoll nr. 15/2018-2020  

K-143   Regnskapsrapport  

K-144   Klagesaker kommunale bidrag  

K-145   Fordeling LAM 2019  

K-146   Idrett for alle – status og økonomisk støtte  

K-147   Nye kriterier for administrasjons- og driftsbidrag   

K-148   Idrettsmeldingen - høring  

K-149   Kretstinget 2020  

K-150   Årets ildsjel  

K-151   Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-152   Orienteringssaker  

- Deputasjoner vedr budsjett 2020  

- Tilleggsinnstilling budsjett 2020  

- Strategisk plan  

- Retningslinjer ved voldshendelser  

- Idrettens studieforbund Oslo 
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K-142  Protokoll   

KS-protokoll nr. 15/ 2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-143  Regnskapsrapport  

Generalsekretæren presenterte økonomisk status per 30.09.2019. 

 

Vedtak: 

Styret tok regnskapsrapporten til orientering. 

 

 

K-144  Klagesaker kommunale bidrag  

Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp, 7. november 2019, var 

det kommet inn 12 klager på fordelingen av kommunale bidrag, som ble gjort av styret 

i K-128, 26. september 2019.   

  

- Bygdøy Basketballklubb klager på avslag på 2A, anleggsleie. Søknaden er levert 

lenge etter fristen. 

- Slemdal judoklubb klager på avslag på støtte til innkjøp av to judomatter og på 

avslag på støtte til idrett for funksjonshemmede. 

- Vålerenga Amerikansk Fotball klager på avslag på 2A, anleggsleie. Anleggene de 

søker støtte for leie av støttes ikke i ordningen. 

- Koll klager på avslag på søknad om leie av anlegg. Anleggene de søker støtte for 

leie av støttes ikke i ordningen. 

- KFUM-Kameratene klager på at de har fått avslag på søknaden om leie av anlegg 

(2A). Leie av egne anlegg støttes ikke lenger av ordningen. 

- Ready IF klager på avslag på søknad om støtte til leie av anlegg (2A).  

- Vålerenga Fotball klager på avslag på søknad om støtte til leie av anlegg (2A). 

Anleggene de søker støtte for leie av støttes ikke i ordningen. 

- Nordstrand Tennisklubb klager på driftsstøtten til sine anlegg (3A). 

- IL Heming klager på at ikke alle anleggene de søker driftsstøtte (3A) til har blitt 

behandlet, og på nivået på driftsstøtten til sine anlegg (3A). 

- Røa Allianseidrettslag klager på at ikke alle anleggene de søker driftsstøtte (3A) til 

har blitt behandlet. 

- Furuset Idrettsforening og Furuset Tennis IF klager på driftsstøtten til klubbens 

idrettsanlegg (3A) 

 

Styret gikk gjennom klagene og administrasjonens vurdering.  

Det bemerkes spesielt at: 

- Driftstilskuddet må baseres på dokumenterbare driftskostnader. Støtte til drift av 

parcour/trappeløpsbane (Heming) støttes ikke.  

- Det holdes fast ved at vinterdrift av kunstgressbaner ikke er støtteberettiget. 

- Det skal gjennomføres en gradvis nedtrapping av støtte til de idrettslag som 

tidligere har mottatt støtte fra begge ordninger (2A og 3A). 

 

 

Vedtak: 
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- Klagen fra Bygdøy Basketballklubb ble ikke tatt til følge.  

- Klagen fra Slemdal Judoklubb ble ikke tatt til følge. 

- Klagen fra Vålerenga Amerikansk Fotball ble ikke tatt til følge. 

- Klagen fra Koll IL ble delvis tatt til følge og det tildeles støtte til leie i perioden 

april til mai i påvente av at «egen» ble spilleklar. Støtten som tildeles er kr 7 707.  

- Klagen fra KFUM-kameratene ble ikke tatt til følge. Det tildeles kr 75 000 i 

ytterligere driftsstøtte til anleggene.  

- Klagen fra Ready IF ble ikke tatt til følge.  

- Klagen fra Vålerenga Fotball ble ikke tatt til følge. 

- Klagen fra Nordstrand Tennisklubb ble tatt til følge og det tildeles kr 95 000 i 

ytterligere driftsstøtte til anlegget.  

- Klagen fra IL Heming ble delvis tatt til følge og det tildeles 75 000 i driftsstøtte til 

klubbhuset. Resten av klagen ble ikke tatt til følge.  

- Klagen fra Røa Allianseidrettslag ble tatt til følge og det tildeles kr 200 000 i 

driftsstøtte til Røa kunstisbane Bogstad. 

- Klagen fra Furuset Tennis IF ble ikke tatt til følge.  

- Klagen fra Furuset Idrettsforening ble tatt delvis til følge og det tildeles kr 100 000 

i driftsstøtte til tennisanlegget.     

   

 

K-145 Fordeling LAM 2019 

Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp var det kommet inn to 

klager fra idrettslag på innstillingen fra ISU. Begge klubbene, Bjørvika Cricket klubb 

og Manglerud Star Fotball, har ikke møtt på fordelingsmøtet og er innstilt med 

redusert tilskudd. 

 

Forslaget til fordeling og de innkomne klagene ble gjennomgått av styret. 

 

 Vedtak:  

- Klage fra Bjørvika Cricket klubb ble ikke tatt til følge.  

- Klage fra Manglerud Star Fotball ble tatt til følge.  

- Skiforeningen tildeles kr 175 000 i LAM.  

- LAM fordeles i henhold til vedtak i klagesaker og prinsipper fra ISUs innstillinger. 

- Styret gav administrasjonen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer før 

utbetalingen av midlene. 

 

 

K-146 Idrett for alle – status og økonomisk støtte  

Generalsekretæren innledet til saken. Administrasjonen foreslår fordeling av 3,9 mill. 

kr av de lokale aktivitetsmidlene til delfinansiering av tiltaksplanen «idrett for alle». 

Summen foreslås justert opp med kr 15 000, fra 3,885 mill. kr som lå til grunn i 

saksunderlaget.  

 

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

Tilskudd til IL Ready - basistrening justeres opp med kr 15 000. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok fordeling av LAM slik det er foreslått fra administrasjonen med den 

justeringen som ble gjort i møtet, 
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K-147 Nye kriterier for administrasjons- og driftsbidrag   

Generalsekretæren innledet til saken. Med bakgrunn i styrets sak K-116/2018-2020 har 

administrasjonen arbeidet videre med forslag til retningslinjer og forvaltningspraksis 

som mer presist vil underbygge aktivitet for barn og unge. 

 

Basert på saksfremlegget diskuterte styret metoder for å sikre at det er reell aktivitet 

som skal gi uttelling i tildelingen av midler til idrettslagene. Styret ønsker god 

forankring av arbeidet ut i organisasjonen. 

  

Vedtak: 

Administrasjonen gjennomfører høringsrunde med ISU og utarbeider retningslinjer 

med utgangspunkt i notatet og høringen. Retningslinjene legges fram for kretsstyret 

for vedtak. 

 

 

K-148 Idrettsmeldingen – høring 

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har mottatt høringsdokument 

fra NIF 1. november 2019 med forslag til innspill til Kulturdepartementet for arbeid 

med ny idrettsmelding. 

 

Styret diskuterte hovedmomentene i forslaget fra NIF. Styret ønsker ikke å være 

eksplisitt i uttalelsen når det kommer til spørsmålet om spillemidlene kan brukes til 

voksenidretten. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjon om å utarbeide forslag til høringsinnspill basert på 

saknotatet, og de merknader som fremkom i møtet. Utkast sendes til styret for 

kommentarer. 

 

 

K-149 Kretstinget 2020  

Generalsekretæren la frem administrasjonens foreløpige forslag til gjennomføring av 

kretstinget i 2020. 

 

Styret diskuterte fremlagte forslag med tidsplan.  

 

Vedtak: 

OIKs ting avholdes som et kveldsmøte. Administrasjonen bes finne egnet dato og 

lokale. 

 

 

K-150 Årets ildsjel  

Generalsekretæren innledet til saken. I tråd med etablert praksis benyttes NIFs 

nominasjonsprosess for årets ildsjel på idrettsgallaen som grunnlag for ildsjelprisen i 

Oslo.    

 

Vedtak: 

Torgny Hasås er årets ildsjel i Oslo og nominert til idrettsgallaen 2020. 
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K-151 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet med en gjennomgang av status på byggeprosjektet. 

 

Styret diskuterte saken og gav følgende merknader: 

- Styret ønsker en presis angivelse av avtaleprosessen med UDE 

- Styret ønsker en redegjørelse for rammesøknad for nytt bygg  

- Styret ønsker en status for Bækkelagets prosjekt, og avhengighet mellom 

prosjektene 

- Styret ønsker en oversikt over beslutningspunkter og avhengigheter. 

- Driftsbudsjettet må tydelig vise hvordan Oslo Idrettskrets har langsiktig dekning 

for løpende drift, vedlikehold og rehabilitering. 

 

Styret er innstilt i denne prosessen på å ta ekstraordinære styremøter ved behov, 

innkalt på kort varsel. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen videreføre utviklingen i 

tråd med saksfremlegget og merknader fremkommet i møte. 

 

 

K-152 Orienteringssaker  

Deputasjoner vedrørende budsjett 2020  

Generalsekretæren orienterte om gjennomføring av deputasjoner i relevante 

bystyreutvalg. 

 

Tilleggsinnstilling budsjett 2020  

Generalsekretæren orienterte om innholdet knyttet til idrett i byrådets 

tilleggsinnstilling til budsjett 2020. 

 

Strategisk plan  

Generalsekretæren orienterte om arbeidet i administrasjonen og i styrets arbeidsgruppe 

for ny strategisk plan. 

 

Retningslinjer ved voldshendelser  

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer ved 

voldshendelser i idretten. Det forberedes sak om dette til styremøtet 16. desember 

 

Idrettens studieforbund Oslo endring 

Generalsekretæren orienterte om ny organisering av Idrettens studieforbund. 

 


