PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 8/2018-2020
Utsendelsesdato: 15. februar 2019
Merknadsfrist: 24. februar 2019
Møtetid: Onsdag 13. februar 2019

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Til stede
Forfall
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
Ansattes repr. vara
Ingrid Maurstad
X
1. varamedlem:
Hedi Anne Birkeland
X
2. varamedlem:
Yassin El Barkani
X
Generalsekretær:
Magne Brekke
X
Seniorrådgiver:
Robert Gausen
X
Elisabeth Skarsbø Moen deltok i behandlingen av K-76 og K-77 over telefon.
Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet.
Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-76.
Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-77.

Ikke møtt

Sakliste:
K -74
K -75
K -76
K -77
K -78
K -79
K -80
K -81

Godkjenning- KS-protokoll nr. 7/2018-2020
Årsberetning 2018
Retningslinjer kommunale bidrag – revisjon av forvaltningspraksis
Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg - revisjon
Oslo kommunes idrettsstipend
Voksenidrett
Idrett for alle – status og oppfølging
Orienteringssaker
• Styreledermøte 13.feb
• Digitalisering og finansiering
• Forberedelser Idrettstinget
• Innspillsmøte rådhuset
• Fordeling av midler folkehelsetiltak
• Aktiv på dagtid - lokaler
• Lovrevisjon fra NIF
• Dælenenga
• Inkluderingskonferanse 6.april
• Utvikling Ekeberg
• Vårseminar for styre og ansatte
• Årets ildsjel og årets idrettslag
• Representasjon siden sist
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K-74 Protokoll
KS-protokoll nr. 7/ 2018-2020.
Vedtak:
Protokollene ble godkjent.

K-75 Årsberetning 2018
Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom forslag til beretning, og det
fremkom enkelte forslag til endringer og tillegg.
Vedtak:
Styrets årsberetning vedtas med de merknader som fremkom i møtet.
K-76 Retningslinjer kommunale bidrag – revisjon av forvaltningspraksis
Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Administrasjonen har
gjennomgått kriteriene og etablert praksis for fordeling av kommunale bidrag.
Det er lagt til grunn at rammetilskuddet skal være et virkemiddel, gitt av kommunen,
for at barn og unge i Oslo skal kunne ha et basistilbud i idrett. Herunder at
rammetilskuddet skal være med på å:
- holde kostnadene nede i barne- og ungdomsidretten
- skape kvalitet og variasjon i idrettstilbudet for barn og unge
- gi en rettferdig fordeling av mulighetene til å gjennomføre ønsket aktivitet
Følgende endringer i forvaltningspraksisen ble foreslått:
2A Anleggs- og lokalleie
• støtte gis kun til de anleggstypene som ikke kommunen stiller til gratis
disposisjon for barn og unge, og skal være med på å dekke idrettens primære
behov
• støtte til heiskort gis kun via skikretsen
• det gis ikke støtte til leie av:
o idrettshaller
o ishaller
o kunstisflater
o svømmeanlegg
o uteanlegg, sommer (fotballbaner, cricketbaner, osv.)
o vinterdrevne fotballbaner
o anlegg i utlandet (treningssamlinger)
3A Anleggsstøtte, driftsbidrag
• maksgrensen for støtten til ett anlegg økes til inntil kr 200 000.
• drift av vinterdrevne fotballbaner støttes ikke
3B Anleggsstøtte, særskilte tiltak
• ordningen kuttes helt ut - 8 Idrett til funksjonshemmede
• styrke nye og eksisterende miljøer i idrettslagene
• sees i sammenheng med ny plan for Parraidrett i Oslo
Styret gikk gjennom forslagene til endringer og administrasjonens vurdering.
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Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjon foreta endringer i retningslinjer og forvaltningspraksis i
tråd med saksfremlegget.

K-77 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg - revisjon
Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet i saken. Det har innkommet forslag til
endringer i retningslinjene fra Norges Håndballforbund – region øst og fra Norges
Volleyballforbund – region øst. I tillegg har administrasjonen to forslag til behandling.
NHF Region Øst forslag til endringer i retningslinjene for idrettshaller:
• Punkt 1.3 Generelle føringer – Ønsker en formulering som sikrer at all tid etter
kl. 20.00 tildeles i haller som reelt kan benyttes av den aktuelle idretten.
• Punkt 2.7 Avkortning for største idrett – Dette punktet ønskes fjernet i sin
helhet.
NVBF Region Øst forslag til endring i retningslinjene for idrettshaller:
• Ungdomslagene til volleyball skal telle dobbelt så mye som i dag.
Administrasjonens forslag til endringer:
• Det er lagt til et punkt som pålegger å sende sin interne fordeling til OIK innen
en gitt frist. Denne fristen varierer fra fordeling til fordeling.
• Basket har fått godkjent 3 mot 3 som ny gren. Administrasjonen foreslår at
disse lagene vektes tilsvarende et lag i volleyball.
Styret gikk gjennom forslagene til endringer og administrasjonens vurdering.
Vedtak:
- NHF Region Øst sine forslag innarbeides ikke.
- NVBF Region Øst sitt forslag innarbeides ikke.
- Administrasjonens forslag til nye retningslinjer for fordeling av tid i kommunale
idrettsanlegg ble godkjent.

K-78 Oslo kommunes idrettsstipend
Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommunes idrettsstipend er en del av
støtteordningen til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. Det
var innen fristen kommet inn 28 søknader om stipend for 2019. Størrelsen på stipendet
er 15 000 kr.
Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens forslag til stipendmottakere.
Styret tilsluttet seg administrasjonens forslag.
Vedtak:
Stipend på kr. 15 000 tildeles de ti utøverne i 2019. Stipendmottakerne tilskrives og
inviteres til prisseremonien i Rådhuset.

K-79 Voksenidrett
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Generalsekretæren innledet til saken. Saken er en oppfølging av sak K-70 /2018-2020
hvor styret ba administrasjonen om å komme tilbake med en sak som inneholder
konkrete forslag til tiltak for å styrke deltagelsen blant voksne.
Styret gikk gjennom administrasjonens vurdering og anbefalinger.
Vedtak:
Kretsstyret tok administrasjonens anbefalinger til etterretning.
K-80 Idrett for alle – status og oppfølging
Generalsekretæren orienterte om status og planer for videre arbeid.
Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

K-81 Orienteringssaker
Styreledermøte 13.februar 2019
Leder orienterte om deltagelse på styreledermøtet på Ullevål.
Digitalisering og finansiering
Generalsekretæren orienterte om NIFs plan for finansiering av digitaliseringsprosjektet.
Forberedelser Idrettstinget
Leder orienterte om at OIKs forslag er sendt inn. Det arbeides for å gi forslagene
oppmerksomhet og støtte.
Innspillsmøte rådhuset
Generalsekretæren orienterte om deltagelse på Oslo kommunes innspillsmøte om deltagelse i
idrettsaktivitet.
Fordeling av midler folkehelsetiltak
Generalsekretæren orienterte om fordeling av midler til 60pluss gruppene.
Aktiv på dagtid - lokaler
Generalsekretæren orienterte om inngått leieavtale for treningssenter i Storgata.
Lovrevisjon fra NIF
Generalsekretæren orienterte om forslag til endringer i NIFs lov.
Dælenenga
Generalsekretæren orienterte om positiv utvikling i arbeidet med å få realisert idrettshall på
Dælenenga.
Inkluderingskonferanse 6.april
Generalsekretæren orienterte om planene for inkluderingskonferansen 2019.
Utvikling Ekeberg
Generalsekretæren orienterte om status for utviklingsprosjektet på Ekeberg.
Vårseminar for styre og ansatte?
Generalsekretæren luftet interessen for et fagseminar for styret og ansatte i mai.
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Årets ildsjel og årets idrettslag
Generalsekretæren orienterte om prosessen for kåring av årets ildsjel og årets idrettslag.
Representasjon siden sist
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