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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 23/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 12. juni 2020 

       Merknadsfrist: 19. juni 2020 

 

Møtetid: Onsdag 10. juni 2020       Møtested: Brynsveien 13 / Videokonferanse 
 

  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   

Katrine Sølvberg deltok i behandlingen av sak K-214 – 217. 

Tom Erik Sundsbø fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i hele møtet. 

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-211. 

Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-214 – 217. 

Simen Bakken deltok i behandlingen av sak K-216. 

 

Sakliste: 

 

K-210 Godkjenning- KS-protokoll nr. 22/2018-2020  

K-211 Status korona og konsekvenser i Osloidretten  

K-212 Kommunale bidrag – hovedfordeling  

K-213 Kommunale bidrag – aktivitetsstøtte til idrettslag og driftsstøtte regionale ledd  

K-214 Klage på fordeling av halltid  

K-215 Strategisk plan 2020 – 2024, forslag til kretstinget  

K-216 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-217 Orienteringssaker  

 - Verdiseminar Pride 

- NIF ledermøte  

- Oslo kommune revidert budsjett  

- Tildelinger Idrett og utfordringer  

- Valle Hovin 
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K-210  Protokoll   

KS-protokoll nr. 22/2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-211 Status korona og konsekvenser i Osloidretten 

Generalsekretæren orienterte om status for OIK og idretten i byen relatert til 

situasjonen med covid-19. I byrådets forslag til revidert Oslobudsjett 2020 er det 

foreslått 15 mill. kr til sommeridrett, koordinert av OIK. Status og planer for arbeidet 

med prosjekt sommeridrett ble presentert. 

 

Styret uttrykte glede over planene for sommeridrett i byen, og gav administrasjonen 

ros for arbeidet. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og gav generalsekretæren fullmakt til å fordele 

midler til prosjekt sommeridrett.   

 

 

K-212 Kommunale bidrag - hovedfordelingen 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av 

administrasjonens forslag. Den samlede rammen til fordeling i 2020 er på  

kr. 47 480 542,- 

 

Styret gikk gjennom det fremlagte forslaget til hovedfordeling. 

  

Vedtak: 

Styret ba administrasjonen om å fremme forslag til fordeling av midlene i henhold til 

retningslinjer, utlysningsbrev og redegjørelse i saksfremlegget. 

 

 

K-213 Kommunale bidrag – aktivitetsstøtte til idrettslag og driftsstøtte regionale ledd  

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet og gikk gjennom administrasjonens 

forslag til aktivitetsstøtte til idrettslag og driftsstøtte regionale ledd for 2020. 

 

Styret gikk gjennom det fremlagte forslaget.  

  

 Vedtak:  

Aktivitetsstøtte til idrettslag og driftsstøtte til regionale ledd fordeles i henhold til 

administrasjonens forslag. 

 

 

K-214 Klage på fordeling av halltid  

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Kretsstyret har mottatt tre 

klager på tildelingen av treningstid for sesongen 2020 – 2021. 

- Oslofjorden Badmintonregion klager på antall timer tildelt.  

- Ammerud Basket klager på tildelingen av treningstid til klubben. 

- Ullern IF Basket klager på treningstidsfordelingen i Bestum idrettshall. 
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Vedtak: 

- Klagen fra Oslofjorden Badmintonregion ble ikke tatt til følge. 

- Klagen fra Ammerud Basket ble ikke tatt til følge. 

- Klagen fra Ullern IF Basket ble ikke tatt til følge. 

 

 

K-215 Strategisk plan 2020 – 2024, forslag til kretstinget 

Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Styret har tidligere behandlet 

strategisk plan i sak K-162 og sak K-168 (2018-2020).  

 

Administrasjonens forslag til endringer og presiseringer i dokumentet ble gjennomgått 

og diskutert av styret. 

  

Vedtak: 

Styret godkjente forslag til strategisk plan. 

 

 

K-216 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet med en presentasjon av status for byggeprosjektet på 

Ekeberg.  

 

Styret stilte spørsmål rundt fremdrift, økonomi og avtalemessige forhold. Risikoen ved 

å ta ytterligere kostnader før den kommunale garantien er på plass ble særlig diskutert.  

 

Vedtak: 

- Kretsstyret tar saken til orientering og ber generalsekretæren opprettholde 

prosjektets fremdrift som gitt i saksfremlegget. 

- Styret ber om et saksfremlegg til et ekstraordinært styremøte som tar for seg 

alternativer for fremdrift, midlertidig finansiering, samt avtale med Bækkelagets 

Sportsklub. 

 

 

K-217 Orienteringssaker  

 

 Verdiseminar Pride 

Generalsekretæren orienterte om planene for et verdiseminar for å kompensere for det 

avlyste arrangementet Pride. 

 

Ledermøte i NIF 

Generalsekretæren orienterte om saker fra NIFs ledermøte som ble holdt 5. juni.  

 

Oslo kommune revidert budsjett  

Generalsekretæren orienterte innholdet i byrådets forslag til revidert budsjett. 

 

Tildelinger Idrett og utfordringer  

Generalsekretæren orienterte om administrativ tildeling av tilskudd til prosjektet Idrett 

og utfordring. Styret er informert per e-post. 

 

Valle Hovin 

Generalsekretæren orienterte status for saken om Valle Hovin. 


