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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 25/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 4. september 2020 

       Merknadsfrist: 11. september 2020 

 

Møtetid: Torsdag 3. september 2020       Møtested: 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   

Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i hele møtet. 
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K-233 Hederspriser  

K-234 Fullmakt til kretsstyret  

K-235 Forslag til ny lov  

K-236 NIF spillemiddelsøknad - høringsnotat  

K-237 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-238 Orienteringssaker  

- Valgkomiteens innstilling  
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- IK-ledermøte 31.august  

- Byrådssak 152/20 – bautatomten  

- Byrådssak 229/20 – barrierer for deltakelse i idretten 
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K-230  Protokoll   

KS-protokoll nr. 24/2018-2020. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent.  

 

 

K-231 Styrets forslag til langtidsbudsjett 2021 – 2023  

Generalsekretæren innledet til saken. Nytt forslag til langtidsbudsjett er utarbeidet etter 

merknader fra kretsstyrets sak K-220 (august 2020). Kretstinget skal vedta 

langtidsbudsjett for Oslo Idrettskrets for perioden 2021-2023.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret vedtar forslaget til langtidsbudsjett som sitt forslag til kretstinget 2020. 

 

 

K-232 Styrets forslag til ny valgkomite  

Generalsekretæren innledet til saken. Forslag til ny valgkomite ble gjennomgått. 

 

Vedtak: 

Framlagte forslag til ny valgkomite fremmes for tinget som styrets innstilling til ny 

valgkomite. 

 

 

K-233 Hederspriser  

Generalsekretæren innledet til saken. Kretsstyret vedtok i sak K-221 (august 2020) å 

tildele fem hederspriser i 2020. Det er administrasjonens forslag å tildele ytterligere én 

hederspris på kretstinget.  

  

Vedtak:  

Hederspriser tildeles i henhold til fremlagte forslag. 

 

 

K-234 Fullmakt til kretsstyret  

Generalsekretæren innledet til saken. I henhold til lovnormen for idrettskretser skal 

kretsstyret ha fullmakt fra kretstinget for å kunne vedta retningslinjer for de midler 

som er til disposisjon for OIK. Dette gjelder i praksis fordeling av kommunal og 

statlig støtte, samt retningslinjer for bruk av kommunale idrettsanlegg. 

 

Vedtak: 

Styret fremmer forslag til tinget om at «Kretsstyret får i fullmakt å vedta retningslinjer 

for de midler som er til disposisjon for OIK». 

 

 

K-235 Forslag til ny lov  

Generalsekretæren innledet til saken. Forslag til ny lov for OIK ble presentert.  

Endringene er i samsvar med ny lovnorm for idrettskretser.  
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Kretsstyret kan selv vedta nye lov, men mener det er hensiktsmessig å legge loven 

frem for kretstinget. OIK er både idrettskrets og idrettsråd og dette er videreført i 

utkastet til ny lov for OIK. Det er ingen materielle endringer fra gammel til ny lov.   

 

Vedtak: 

Framlagte utkast til revidert lov for OIK legges fram for tinget som styrets innstilling 

til ny lov for OIK. 

 

 

K-236 NIF spillemiddelsøknad - høringsnotat  

Generalsekretæren innledet til saken. NIF har oversendt høringssak om 

spillemiddelsøknaden for 2021. Administrasjonens foreløpige betraktninger og 

vurderinger av høringsdokumentet ble presentert.  

 

Styret stilte spørsmål og diskuterte innholdet i spillemiddelsaken. Styret mener at 

arbeidet med digitaliseringen av idrettsorganisasjonen må fortsette. Samtidig er det 

viktig at det blir fremlagt status for arbeidet, prioriteringer og videre budsjett for 

investeringer i digitaliseringen. Styret ønsker også å be om tilleggsinformasjon om 

behovet for ekstraordinær finansiering for deltagelse i OL/PL. 

 

Vedtak: 

- Kretsstyret tok saken til foreløpig orientering.  

- Kretsstyret ba administrasjonen om å legge frem et endelig forslag til høringssvar 

på kommende styremøte.  

 

 

K-237 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om status i saken. 

 

Styret diskuterte og stilte spørsmål til videre prosess og fremdriftsplan. 

Kretsstyret uttrykte bekymring for fremdriften i de kommunale prosessene som 

prosjektet avhenger av. Konsekvenser av ytterligere forsinkelser ble drøftet. 
 

Vedtak: 

 Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-238 Orienteringssaker  

Valgkomiteens innstilling 

Leder orienterte om valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oslo Idrettskrets. 

 

ISU-møter september 2020 

Generalsekretæren orienterte om plan for OIKs deltagelse på høstens ISU-møter. 

 

IK-ledermøte  

Leder orienterte om deltagelse på møte for Idrettskretslederne 31. august.  

 

Byrådssak 152/20 – Bautatomten  

Generalsekretæren orienterte om pågående politisk prosess om reguleringsplanen for 

tennisanlegg på Bautatomten, Midtstuen. 
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Byrådssak 229/20 – barrierer for deltakelse i idretten 

Generalsekretæren orienterte om bystyrets vedtak i saken om barrierer for deltagelse i 

idretten i Oslo. 


