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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 7/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 25. januar 2019 

       Merknadsfrist: 31. januar 2019 

 

Møtetid:  Mandag 14. januar 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. 

 

Sakliste: 

 
K-62   Godkjenning- KS-protokoll nr. 6/2018-2020  

K-63   Idrettstinget 2019 – forberedende saker  

K-64   Forslag til Idrettstinget 2019  

K-65   IPD - høringsforslag  

K-66   Regnskapsrapport 2018  

K-67   Budsjett 2019  

K-68   Årsrapport 2018  

K-69   Handlingsplan 2019  

K-70   Voksenidrett  

K-71   Revisjon av retningslinjer for kommunale bidrag  

K-72   Forsikringer i idretten  

K-73   Orienteringssaker  

• Idrettsgalla  

• Brev fra Norges Håndballforbund  

• IT finansiering  

• Lovrevisjon fra NIF  

• Idrett for alle – status  

• Utvikling Ekeberg  

• Nytt fra Oslo kommune  

• Nytt fra NIF  

• Representasjon siden sist  
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K-62  Protokoll   

KS-protokoll nr. 6/ 2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollene ble godkjent.  

 

 

K-63   Idrettstinget 2019 – forberedende saker 

Generalsekretæren innledet til saken. Styret diskuterte kjente kandidater til vervet som 

idrettspresident.  

 

Vedtak: 

 Kretsstyret anbefaler at valgkomiteen innstiller Sven Mollekleiv som ny 

idrettspresident. 

 

 

K-64   Forslag til Idrettstinget 2019 

Generalsekretæren innledet til saken. Det ble vist til tidligere prosess og oversendt 

forslag fra lovutvalget.  

 

Administrasjonen anbefaler at OIK fremmer lovforslag om 1) Påtalenemnd i NIF og 2) 

Enhet for granskning. Videre anbefales at OIK fremmer forslag til tinget om at 3) 

Idrettsstyret utreder en ombudsmannsordning og 4) Idrettsstyret skal arbeide for at vi i 

Norge får en lov som kriminaliserer den økonomiske gevinsten ved doping 

 

Vedtak: 

Kretsstyret vedtok foreslåtte forslag til Idrettstinget 2019 og ba administrasjonen 

foreta redaksjonelle tilpasninger som oversendes AU for godkjenning før 

forslagsfristen utløper. 

 

 

K-65   Ny langtidsplan for norsk idrett (IPD) - høringsforslag 

Generalsekretæren innledet i saken. Idrettsstyret har sendt forslag til ny langtidsplan 

for norsk idrett «Idretten vil» på høring i organisasjonen. 

 

Styret mener at forslaget har en form og et omfang som kan fungere som et strategisk 

overordnet dokument for norsk idrett. Innholdsmessig mener styret at det er nødvendig 

å gå lenger i å fortelle hvilke strategiske grep / valg som skal tas for å nå målene. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen utarbeide høringssvar i tråd med saksfremlegget og de 

merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-66   Regnskapsrapport 2018 

Generalsekretæren presenterte foreløpig regnskap med prognose for 2018. 

 

Vedtak: 

 Styret tok regnskapsrapporten til orientering. 
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K-67   Budsjett 2019 

Generalsekretæren innledet til saken. Budsjettforslaget gjenspeiler i stort en 

videreføring av dagens virksomhet. Styret ba om en orientering om grunnlaget for 

endringen innenfor kurs og kompetanse. 

 

 Vedtak: 

Styret vedtok budsjett for 2019.   

 

 

K-68   Årsrapport 2018  

Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom administrasjonens 

rapportering for årsplanen i 2018. 

 

Styret mente at rapporten gir et godt bilde av virksomheten, og uttrykte tilfredshet ved 

administrasjonens arbeid. 

 

 Vedtak: 

 Styret tok administrasjonens rapport fra 2018 til etterretning. 

 

 

K-69   Handlingsplan 2019 

Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom forslaget og diskuterte innholdet. 

Det kom frem noen forslag til endringer knyttet til arbeidet med voksenidrett som styret 

ønsker å få utredet videre. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente administrasjonens handlingsplan for 2019 med de merknader som fremkom i 

møtet. 

 

 

K-70   Voksenidrett 

Generalsekretæren innledet til saken. Tom Erik Sundsbø fra OBIK holdt et innlegg og 

argumenterte for større satsing på voksenidrett.  

 

Styret diskuterte hvordan OIK kan arbeide for større deltagelse blant voksne, og rammene for 

dette. 

  

 Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. Styret ba administrasjonen komme tilbake til styret med en ny 

sak om voksenidrett som inneholder konkrete forslag til tiltak.  

 

 

K-71   Revisjon av retningslinjer for kommunale bidrag 

Generalsekretæren innledet til saken. Retningslinjene for fordeling av kommunale bidrag til 

idretten i Oslo er vedtatt av bystyret i 1989. Forvaltningspraksisen er endret over tid og 

administrasjonen mener nå at det er grunnlag for en gjennomgang av fordelingsprinsippene. 

Det er ønskelig å etablere tydeligere rammer og regler for OIKs forvaltning innenfor de 

kommunalt vedtatte retningslinjene.  

 

Styret ser behovet for en grundig gjennomgang av forvaltningspraksis for kommunale bidrag.  

 

Vedtak: 
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Styret tok notatet til etterretning og ba administrasjonen om å komme tilbake med forslag til 

endringer av retningslinjer og forvaltningspraksis. 

 

 

K-72   Forsikringer i idretten  

Generalsekretæren innledet til saken. I arbeidet med å redusere kostnadene for 

deltagelse i idretten har særforbundenes lisens- og forsikringsordninger blitt diskutert.  

 

Representanter fra Idrettens Helsesenter gav styret en innføring i hvordan dagens 

idrettsforsikringer fungerer og deres betraktninger rundt kvalitet og prising av 

forsikringer. 
  

 Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering 

 

 

 

K-73   Orienteringssaker 
Idrettsgalla  

Leder orienterte om deltagelsen på Idrettsgallaen i Stavanger helgen 5. – 6. januar 2019. 

 

Brev fra Norges Håndballforbund  

Generalsekretæren orientere om mottatt brev fra Norges Håndballforbund. 

 

IT finansiering  

Generalsekretæren orientere om NIFs planer for finansiering av IT-satsing.  

 

Lovrevisjon fra NIF  

Generalsekretæren orientere om NIFs arbeid med lovrevisjon. 

 

Idrett for alle – status  

Generalsekretæren orientere om status for arbeidet. 

 

Utvikling Ekeberg  

Generalsekretæren orienterte om status for utviklingsarbeidet på Ekeberg. 

 

Nytt fra Oslo kommune  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune. Det er prisutdeling for 

Osloidretten i rådhuset 25. april 2019. 

 

Nytt fra NIF  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra NIF sentralt. 

 

Representasjon siden sist  

 

 

 


