PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 24/2018-2020
Utsendelsesdato: 25. august 2020
Merknadsfrist: 1. september 2020
Møtetid: Onsdag 20. august 2020
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ansattes representant
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Generalsekretær:
Seniorrådgiver:

Møtested: Brynsveien 13 / Videokonferanse

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
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X

Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i hele møtet.
Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i K-219 og K-220.
Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-224 og K-225.
Ingrid K. Høstmælingen (jurist) og Simen Bakken (rådgiver) deltok i behandlingen av sak K227.
Sakliste:
K-218 Godkjenning- KS-protokoll nr. 23/2018-2020
K-219 Regnskapsrapport 1.halvår
K-220 Langtidsbudsjett 2021 – 2023
K-221 Kretstinget 2020 – gjennomføring
K-222 Prosjekt sommeridrett – foreløpig rapport
K-223 Status korona og konsekvenser i Osloidretten
K-224 Klage på treningstider
K-225 Brudd på retningslinjer – tap av rettighet
K-226 Idrett for alle – status og fremdrift
K-227 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
K-228 Ekstra styremøte september
K-229 Orienteringssaker
- Møte med ny idrettsbyråd
- Arbeid mot rasisme
- Enklere idrettslag/direkte medlemskap
- Etikkarbeid i NIF
- Organisasjonsprosess i NIF
- NIF spillemiddelsøknad
- ISU-møter september 2020
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K-218 Protokoll
KS-protokoll nr. 23/2018-2020.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-219 Regnskapsrapport 1.halvår
Generalsekretæren la frem regnskapsrapport per 30. juni 2020.
Styret gikk gjennom regnskapet.
Vedtak:
Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning.
K-220 Langtidsbudsjett 2021 – 2023
Generalsekretæren og Kathe Langvik fra administrasjonen innledet til saken.
Kretstinget skal vedta langtidsbudsjett for Oslo Idrettskrets for perioden 2021-2023.
Styret gikk gjennom fremlagte forslag til langtidsbudsjett og diskuterte innhold og
metode for fremstilling for kretstinget. Styret ba om at tallene legges frem med
forklarende noter.
Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjonen ferdigstille langtidsbudsjett etter de merknader som
fremkom i møtet.
K-221 Kretstinget 2020 – gjennomføring
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status for forberedelsene
til kretstinget.
Kretstinget planlegges gjennomført som et fysisk møte gitt at smittesituasjonen ikke
forverres. Status for ulike komiteer, utvalg, dirigenter og administrative funksjoner ble
presentert. Forslag til forretningsorden og kandidater til innsats- og hederspriser ble
presentert.
Styret diskuterte planene for gjennomføring av kretstinget og forslagene til
hederspriser og innsatspriser.
Vedtak:
- Styret fremmer forslag overfor tinget i henhold til administrasjonens notat og ber
administrasjonen ferdigstille nødvendige forberedelser.
- Styret vedtok å tildele fem hederspriser i 2020.
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K-222 Prosjekt sommeridrett – foreløpig rapport
Generalsekretæren innledet til saken med en foreløpig rapport for den gjennomførte
sommeraktiviteten i Oslo. Aktivitetene er gjennomført som planlagt, og det er utbetalt
midler til 75 idrettslag for gjennomføring av 522 aktivitetsuker. Det anslås at tiltakene
har hatt deltagelse fra 25 000 barn og unge.
Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet i administrasjonen og den gode responsen fra
idrettslagene.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-223 Status korona og konsekvenser i Osloidretten
Generalsekretæren orienterte om status for OIK og idretten i byen relatert til
situasjonen med covid-19.
Styret diskuterte konsekvensene for idretten i Oslo, særlig med tanke på deltagelse og
frafall.
Vedtak:
- Kretsstyret tok saken til orientering.
- Styret ba administrasjonen komme tilbake til styret med en rapport om
konsekvensene av Covid-19 knyttet til deltagelse og frafall.

K-224 Klage på treningstider
Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Håndballgruppa i Høybråten
og Stovner Idrettslag har klaget på tildelingen av treningstider for sesongen
2020/2021.
Styret støtter administrasjonens vurderinger i saken.
Vedtak:
Klagen fra håndballgruppa i Høybråten og Stovner Idrettslag ble ikke tatt til følge.
K-225 Brudd på retningslinjer – tap av rettighet
Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har over tid fått rapporter om
gjentagende brudd på Oslo kommunes ordensregler for de kommunale idrettshallene
fra IK Akerselva. Kjetil Moberget fra administrasjonen redegjorde for varslede
hendelser og hvordan disse er fulgt om med advarsler til idrettslaget.
Styret diskuterte saken, og mener at IK Akerselvas handlinger må sanksjoneres.
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Vedtak:
- IK Akerselva blir ikke tildelt treningstid i kommunale idrettsanlegg fra og med 1.
september 2020 og tre år fremover. Vedtaket gjelder alle kommunale anlegg der
OIK forvalter tiden.
- Styret ba administrasjonen om å gå i dialog med OABR for å finne gode løsninger
for klubbens barn og unge slik at disse ikke mister sitt sportslige tilbud.
K-226 Idrett for alle – status og fremdrift
Generalsekretæren innledet til saken. En status for arbeidet med idrett for alle,
herunder aktiviteter, personalsituasjon og økonomi ble gjennomgått. Byrådets sak om
barrierer for deltagelse i idretten blir behandlet i bystyret i høst og denne saken vil gi
føringer for det videre arbeidet
Vedtak:
Kretsstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen videreføre arbeidet i tråd
med saksfremlegget og merknader fremkommet i møte.
K-227 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status for prosjektet.
Ingrid K. Høstmælingen (Wikborg Rein) som bistår generalsekretæren med
avtalejuridisk kompetanse oppsummerte avtaleprosessen med UDE og gav sin
vurdering av status.
Styret uttrykte bekymring om tidslinjen i prosjektet, særlig med tanke på å få landet en
endelig leieavtale med Utdanningsetaten.
Vedtak:
Kretsstyret tar saken til orientering og ber generalsekretæren opprettholde prosjektets
fremdrift som gitt i saksfremlegget.

K-228 Ekstra styremøte september
Generalsekretæren innledet til saken. Det er behov for å behandle forberedende saker
til kretstinget i et ekstra styremøte primo september.
Vedtak:
Kretsstyret avholder styremøte 3. september 2020.

K-229 Orienteringssaker
Møte med ny idrettsbyråd
Leder og generalsekretær orienterte om første møte med ny idrettsbyråd i Oslo, Omar
Gamal (SV).
Arbeid mot rasisme
Generalsekretæren orienterte om deltagelse i KUDs ekspertgruppe mot rasisme i
idretten.
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Enklere idrettslag/direkte medlemskap
Generalsekretæren orienterte om pågående prosesser knyttet til organisering av
idrettslag og direkte medlemskap.
Etikkarbeid i NIF
Generalsekretæren orienterte om pågående arbeide om etikkarbeid i NIF. Arbeidet er
blant annet oppfølging av tingvedtak i saker der OIK har vært forslagsstiller.
Organisasjonsprosess i NIF
Generalsekretæren orienterte om pågående organisasjonsprosess i NIF
NIF spillemiddelsøknad
Generalsekretæren orienterte om at spillemiddelsøknad fra NIF kommer på høring i
organisasjonen.
ISU-møter september 2020
Generalsekretæren orienterte om de årlige ISU-møtene som planlegges gjennomført i
september.
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