PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 9/2018-2020
Utsendelsesdato: 11. april 2019
Merknadsfrist: 15. april 2019
Møtetid: Mandag 25. mars 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
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X

Tone Holm Dagsvold, tiltredende i administrasjonen, deltok i hele møtet.
Sakliste:
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87
K-88
K-89
K-90
K-91

Godkjenning- KS-protokoll nr. 8/2018-2020
Regnskap 2018 og økonomisk beretning
Budsjettbrev 2020
Årets idrettslag 2019
Oslo Idrettshaller AS – videre drift
Valg av delegater til Idrettstinget 2019
Kommunevalget 2019
Idrett for alle
Paraidrett
Orienteringssaker
• Tildeling av midler til Idrett og utfordring 2019
• Møte med ordfører
• Møte med KIF og OVK
• Møte OLT og nye region Viken
• Digitalisering og medlemssystem
• Innspillsmøte rådhuset
• Utvikling Ekeberg
• Vårmøte ISUer og særkretser
• Representasjon siden sist
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K-82 Protokoll
KS-protokoll nr. 8/ 2018-2020.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-83 Regnskap og økonomisk beretning 2018
Generalsekretæren innledet med gjennomgang av regnskapet per 31.12.2018 med
balanse, og utkast til styrets økonomiske beretning for 2018. Styret gikk gjennom
regnskapet som viser sunn drift.
Vedtak:
Regnskap pr. 31.12.2018 og forslag til styrets økonomiske beretning for 2018
oversendes revisor og kontrollkomiteen.

K-84 Budsjettbrev 2020
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av forslag til
hovedinnretning for innspill til Oslo kommunes budsjett for 2020.
Kretsstyret imøteser behandlingen av byrådssak om barrierer for deltagelse, og
forventer at økonomiske konsekvenser av saken følges opp i kommunens budsjett.
Vedtak:
Kretsstyret tar forslag til hovedinnretning for budsjettbrevet til Oslo kommune til
etterretning. Styret ber administrasjonen om å ferdigstille budsjettbrevet med
merknader gitt av kretsstyret. Brevet sendes styret for endelig godkjennelse.

K-85 Årets idrettslag 2019
Generalsekretæren innledet til saken. Årets IL mottar 15 000 kroner fra Oslo
kommune. Ved nominasjonsfristens utløp, 15. februar, var det kommet inn ett forslag
på årets idrettslag. Administrasjonen har i tillegg fremmet eget forslag. Styret gikk
gjennom forslagene med administrasjonens vurderinger. Styret valgte å støtte
administrasjonens forslag.
Vedtak:
OIK innstiller til Oslo kommune å kåre et særidrettslag til Årets IL 2019. Vedtaket
meddeles Oslo kommune. Idrettslaget inviteres til prisseremonien i Rådhuset.
K-86 Oslo Idrettshaller AS – videre drift
Generalsekretæren orienterte om status for selskapet. Det ble også informert om
samtalene med OBOS omkring videre drift.
Vedtak:
Generalsekretæren gis fullmakt til å selge aksjene i Oslo Idrettshaller AS, alternativt
avvikle selskapet.
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K-87 Valg av delegater til Idrettstinget 2019
Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets kan stille med fem delegater på
Idrettstinget.
Vedtak:
Kretsstyret valgte Sveinung Oftedal, Elisabeth Skarsbø Moen, Hedi Anne Birkeland,
Lars Trælvik og Toril Fiskerstrand som delegater til Idrettstinget 2019.

K-88 Kommunevalget 2019
Generalsekretæren innledet til saken. Administrasjonen har laget et forslag til
tiltaksplan i forbindelse med kommunevalget.
Styret diskuterte aktuelle steder for hovedarrangementet.
Vedtak:
Kretsstyret vedtar administrasjonens forslag til plan for kommunevalget 2019.

K-89 Idrett for alle
Generalsekretæren innledet til saken med en redegjørelse av status for arbeidet med
idrettsløft i bydelene og med foregangsklubbene.
Styret diskuterte videre utvikling av arbeidet.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-90 Paraidrett
Generalsekretæren innledet til saken. Det er fra administrasjonen utarbeidet et
grunnlagsnotat som redegjør for status og utfordringer for paraidretten i Oslo.
Styret diskuterte videre arbeide med utvikling av paraidretten. En naturlig oppfølging
av saken vil være utarbeidelse av en tiltaksplan som grunnlag for fremtidige innspill til
budsjett.
Vedtak:
Kretsstyret tar saken til etterretning.

K-91 Orienteringssaker
Tildeling av midler til Idrett og utfordring
Leder orienterte om at det er gjort tildeling av midler for 2019 til de ulike gruppene.

Møte med ordfører
Generalsekretæren orienterte om leder og generalsekretærens møte med ordføreren xx.xx.

Møte med KIF og OVK
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Leder orienterte om møte med idrettsbyråden og skolebyråden om samarbeid mellom skole og
idrett.

Møte OLT og nye region Viken
Generalsekretæren orienterte om møte med Olympiatoppen vedrørende organiseringen av
toppidrettsarbeidet i den nye regionen.

Digitalisering og medlemssystem
Generalsekretæren orienterte om status for NIFs arbeid.

Innspillsmøte rådhuset
Generalsekretæren orienterte om administrasjonens deltagelse på innspillsmøte om barrierer
for deltagelse i idrett.

Utvikling Ekeberg
Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med nytt Osloidrettens Hus.

Vårmøte ISUer og særkretser
Generalsekretæren orienterte om vårmøtet 14. mai.
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