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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 21/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 27. april 2020 

       Merknadsfrist: 4. mai 2020 

 

Møtetid:  Mandag 20. april 2020       Møtested:  Videokonferanse (Teams) 
 

  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   

 

 

Sakliste: 

 

K-194 Godkjenning- KS-protokoll nr. 20/2018-2020  

K-195 Kretstinget 2020  

K-196 Behovsplan for idrett – høringsforslag   

K-197 Korona – status og utfordringer  

K-198 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-199 Orienteringssaker  

- Kartleggingsrapport Idrett for alle i Oslo  

- Prisseremoni rådhuset utsatt  

 

 

K-194  Protokoll   

KS-protokoll nr. 20/2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-195 Kretstinget 2020  

Generalsekretæren redegjorde for alternativer for gjennomføring av kretstinget 2020.  

Styret diskuterte i hvilken grad det er sannsynlig å gjennomføre et fysisk kretsing i 

2020.  

 

Vedtak: 

På bakgrunn av situasjonen knyttet til koronaviruset utsettes kretstinget 2020 inntil 

videre.  
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K-196 Behovsplan for idrett – høringsforslag   

Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken Styret gikk gjennom saken og 

stilte spørsmål til ulike idrettenes behovsanalyser og anleggsplaner i planen. 

 

Styret mener at det samlet sett er lagt fram en ambisiøs plan for anleggsutvikling i 

Oslo i behovsplanen.  

 

Vedtak: 

Styret ba administrasjonen utarbeide høringsuttalelse innen fristen basert på 

administrasjonens vurderinger og de merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-197 Korona – status og utfordringer 

Generalsekretæren redegjorde for situasjonen i Osloidretten som følge av pandemien. 

 

Situasjonen har store konsekvenser både for aktivitet og økonomi i 

idrettsorganisasjonen. For OIK ligger den økonomiske risikoen på inntektssiden for 

driften av Ekeberghallen. 

  

 Vedtak:  

Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen følge opp i tråd med de 

merknader som fremkom i møtet.   

 

 

K-198 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

Generalsekretæren innledet med en redegjørelse for status og fremdriftsplan for 

utbyggingen på Ekeberg. 

 

Forsinkelsene og usikkerheten knyttet til fylkesmannens behandling av klagesak og 

videre saksbehandling i Oslo kommune utfordrer OIKs likviditet. 

Betalingsforpliktelsene overfor Backe Stor-Oslo AS ble stanset fra og med 16. mars. 

Ytterligere bistand fra entreprenør i brukermedvirkning og avtaleprosess med 

Utdanningsetaten bestilles særskilt for å sikre fremdrift. 

  

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og ba generalsekretæren opprettholde prosjektets 

fremdrift som gitt i saksfremlegget.   

 

 

K-199 Orienteringssaker  

 

Kartleggingsrapport Idrett for alle i Oslo  

Generalsekretæren orienterte om fremlagt kartleggingsrapport som innleder 

forskningsarbeidet rundt idrettskretsen særskilte arbeid med idrett for alle. 

 

Prisseremoni rådhuset utsatt  

Generalsekretæren orienterte om at den årlige prisseremonien for Osloidretten er utsatt 

på ubestemt tid. 


