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K-207 Møteplan frem til kretstinget
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K-209 Orienteringssaker
- Rapport OIK særskilte tiltak 2019
- Tildelinger Inkludering i idrettslag
- Klage til statsadvokaten
- Årsplan 2020
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K-200 Protokoll
KS-protokoll nr. 21/2018-2020.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-201 Status korona og konsekvenser i Osloidretten
Generalsekretæren orienterte om status for idretten i Oslo i lys av situasjonen med
pandemien og stans i idrettsaktiviteten.
Hvordan idrettskretsen kan bidra til å skape idrettsaktiviteter i sommerferien ble særlig
diskutert.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen om å følge opp i tråd med
de merknader som fremkom i møtet.

K-202 Regnskapsrapport og revidert budsjett 2020
Generalsekretæren innledet med en gjennomgang av regnskap for OIK per mars, og
forslag til revidert budsjett 2020. Aktuelle tiltak for å øke inntektene og redusere
kostnadene ble presentert.
Vedtak:
- Kretsstyret tok regnskapsrapporten per mars 2020 til orientering.
- Kretsstyret godkjente revidert budsjett for 2020 med mulige koronakonsekvenser.

K-203 Retningslinjer LAM 2020
Generalsekretæren innledet med en gjennomgang av forslag til retningslinjer for
fordeling av lokale aktivitetsmidler for 2020.
Styret diskuterte forslaget til nye retningslinjer.
Vedtak:
- Retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo ble vedtatt i tråd med notatet.
- Kriterier for sentral fordeling i regi av OIK ble vedtatt i tråd med framlagte notat.
K-204 Kommunale bidrag – fordeling av aktivitetsstøtte
Generalsekretæren orienterte om plan for rask saksbehandling og utbetaling av
aktivitetsstøtte for 2020. Kravet om gjennomført årsmøte i idrettslagene før utbetaling
av midler fravikes som følge av Korona-situasjonen.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen om å fordele og utbetale aktivitetsstøtte raskest mulig i tråd
med vedtatte retningslinjer.
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K-205 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
Generalsekretæren orienterte om status for prosjektet.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.
K-206 Idrett for alle – status og fremdrift
Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen presenterte status for arbeidet med idrett
for alle. Planer for konseptet «Nabolagsklubb» ble presentert.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen videreføre arbeidet i tråd
med saksfremlegget og merknader fremkommet i møte.

K-207 Møteplan frem til kretstinget
Generalsekretæren innledet til saken. Som følge av utsettelsen av kretstinget er det
behov for å planlegge en utvidet møterekke for sittende styre. Dato for kretstinget ble
bestemt.
Vedtak:
- Kretstinget 2020 avholdes onsdag 7. oktober.
- Kretsstyret vedtar følgende møteplan frem til kretstinget 2020:
- onsdag 10. juni
- torsdag 20. august
K-208 NIF ledermøte, eventuelle saker
Generalsekretæren orienterte om agendaen for NIFs ledermøte 5. juni. Møtet avholdes
digitalt.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-209 Orienteringssaker
Rapport OIK særskilte tiltak 2019
Generalsekretæren orienterte om rapportering til Oslo kommune for midler til
særskilte tiltak i 2019.
Tildelinger Inkludering i idrettslag
Generalsekretæren orienterte om tildelingen av tilskuddsmidler til idrettslagene i
ordningen Inkludering i idrettslag.
Klage til statsadvokaten
Generalsekretæren orienterte om at en henleggelse av sak mot idrettslag er klaget inn
til statsadvokaten.
Årsplan 2020
Generalsekretæren orienterte om administrasjonens årsplan for 2020.
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