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Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-183 – 184.
Simen Bakken deltok i behandlingen av sak K-192.

Sakliste:
K-183 Godkjenning- KS-protokoll nr. 19/2018-2020
K-184 Regnskap 2019
K-185 Kretsstyrets økonomiske beretning 2019
K-186 Årsberetning 2019
K-187 Korona og konsekvenser i Osloidretten
K-188 Endring av valgordning til tinget for ISU
K-189 Strategisk plan – høringsinnspill og endringsforslag
K-190 Budsjettbrev 2021
K-191 Behovsplan for idrett – høringsforslag
K-192 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
K-193 Orienteringssaker
- Møte med NIF og NHF
- Rapport om kostnader i idretten
- Kartleggingsrapport Idrett for alle i Oslo
- Prisseremoni rådhuset
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K-183 Protokoll
KS-protokoll nr. 19/2018-2020.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-184 Regnskap 2019
Kathe Langvik fra administrasjonen innledet med en gjennomgang av hovedlinjene i
regnskapet.
Styret gikk gjennom regnskapet som viser sunn drift.
Vedtak:
Regnskap for 2019 ble godkjent og oversendes revisor og kontrollkomiteen.

K-185 Kretsstyrets økonomiske beretning 2019
Leder innledet til saken med en gjennomgang av forslaget til økonomiske beretning
for 2019. Styret gikk gjennom den økonomiske beretningen.
Vedtak:
Kretsstyrets økonomiske beretning for 2019 ble godkjent og oversendes revisor og
kontrollkomiteen.

K-186 Årsberetning 2019
Generalsekretæren innledet til saken med en overordnet gjennomgang av forslaget til
årsberetning for 2019.
Styret mener beretningen gir et godt bilde av idrettskretsens virksomhet i 2019.
Vedtak:
Styrets årsberetning vedtas med de merknader som fremkom i møtet.

K-187 Korona og konsekvenser i Osloidretten
Generalsekretæren innledet til saken. All idrettsvirksomhet opphørte 13. mars 2020
etter forskrift fra offentlige myndigheter.
Styret diskuterte situasjonen og hvordan idrettskretsen skal agere. Styret kom frem til
følgende oppgaver som idrettskretsen bør fokusere på:
- Opplysning og informasjonsarbeid. Idrettskretsen skal være synlig for
idrettslagene med veiledning og rådgivning.
- Oppfordre idrettslagene til å holde aktiv dialog med medlemmene – informere
og oppfordre til forsvarlig egenaktivitet.
- Løpende situasjonsrapporter til organisasjonen – nyhetsbrev.
- Avklare med Oslo kommune hvilken rolle idretten skal ha i situasjonen.
- Jobbe for økonomiske kompensasjonsordninger for idrettslagene i Oslo.
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Styret ønsker jevnlige statusmøter med generalsekretæren.

Vedtak:
- Kretsstyret tok saken til orientering.
- Kretsstyret ba administrasjonen om å gjøre tiltak i henhold til diskusjonen i
møtet.

K-188 Endring av valgordning til tinget for ISU
Generalsekretæren innledet til saken. ISU har til oppgave å velge representanter til
OIK ting i juni gjennom valgmøter. Grunnet situasjonen med smittefare har
administrasjonen lagt frem et forslag til alternativ gjennomføring av valget.
Styret gikk gjennom forslaget og mener at foreslåtte valgprosess er tilfredsstillende.
Vedtak:
Grunnet situasjonen med stor smittefare anmoder kretsstyret om at ISU ikke
gjennomfører valgmøter i plenum. AU i ISU får i oppgave å arrangere valgmøte og
bes gjennomføre valget i tråd med saknotatet.
K-189 Strategisk plan – høringsinnspill og endringsforslag
Generalsekretæren innledet til saken. Kretsstyret vedtok å sende forslag til strategisk
plan på høring i organisasjonen i sak K-162 (januar 2020). Det har kommet inn 11
svar. Administrasjonen har vurdert innspillene og utarbeidet et nytt forslag.
Styret gikk gjennom høringssvarene, administrasjonens vurdering og nytt forslag til
strategidokument.
Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjonen om å ferdigstille kretsstyrets forslag til strategisk plan
med de merknader som fremkom i møtet.

K-190 Budsjettbrev 2021
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av forslag til
hovedinnretning for innspill til Oslo kommunes budsjett for 2021.
Kretsstyret innser at idretten står foran en usikker og potensielt svært vanskelig
periode som konsekvens av Korona-epidemien. Behovet for særskilte økonomiske
ordninger for å sikre idrettens virksomhet gjennom krisen må adresseres i
budsjettbrevet.
Vedtak:
Kretsstyret tok forslag til hovedinnretning for budsjettbrevet til Oslo kommune til
etterretning. Styret ba administrasjonen om å ferdigstille budsjettbrevet med
merknader gitt av kretsstyret.

3

K-191 Behovsplan for idrett – høringsforslag
Generalsekretæren innledet til saken. Bymiljøetaten har sendt utkast til behovsplan for
perioden 2021 – 2030 på offentlig høring. Administrasjonen har gjort en første,
overordnet vurdering av innholdet i planen som ble presentert.
Styret gikk gjennom administrasjonens foreløpige vurdering.
Vedtak:
- Kretsstyret ba administrasjonen om å forberede høringssvar i tråd med
synspunktene i administrasjonens notat.
- Kretsstyret ba administrasjonen om å komme tilbake med en nærmere
vurdering av de konkrete forslagene i handlingsprogrammet i en egen sak til
styret.
K-192 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status. Per nå er
behandlingstiden av klagesaken hos Fylkesmannen avgjørende for videre fremdrift.
Kretsstyret diskuterte og stilte spørsmål om tidsplanen for videre fremdrift.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-193 Orienteringssaker
Møte med NIF og NHF
Leder orienterte om et møte med NIF og Norges Håndballforbund som diskuterte
uttalelser i media om kostnader i idretten.
Rapport om kostnader i idretten
Generalsekretæren orienterte om en framlagt rapport bestilt av Kulturdepartementet
vedrørende kostnader i idretten.
Kartleggingsrapport Idrett for alle i Oslo
Generalsekretæren orienterte om rapport fra OsloMet som snart er klar. Det er en
kartleggingsrapport som innleder forskningsarbeidet som skal gjøre for arbeidet med
idrett for alle.
Prisseremoni rådhuset
Generalsekretæren orienterte om planlagt prisseremoni for idretten i regi av Oslo
kommune.
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