PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 18/2009-2012
Utsendelsesdato: 14. januar 2011
Merknadsfrist: 21. januar 2011
Møtetid:

Onsdag 12. januar 2011

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ansattes representant:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Generalsekretær:
Rådgiver:

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Norvald Mo
Astrid Waaler Kaas
Helene Bugge
Ingar Lae
Richard Pedersen
Anya Sødal
Lars Trælvik
Hege Walsig Skau
Nils Johan Waldenstrøm
Kate Hege Nielsen
Ingrid Tollånes
Ivar Glomstein

Til stede
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Forfall

Ikke møtt

Merknader:
Anya Sødal deltok i behandlingen av sak K-158 og K-159.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-155 Protokoller
KS-protokoll nr. 17/2009-2012
K-156 Høring: Utkast til Idrettspolitisk dokument

K-157 Høring: Miljøstrategi for norsk idrett

K-158 Endelig årsplan for OIK

K-159 Orienteringssaker
Grorud Idrettspark
Billetter til Ski-VM
Endret møtetidspunkt for kretsstyremøtet i februar
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K-155 Protokoller
KS-protokoll nr. 17/2009-2012
Vedtak:
Godkjent.
K-156 Høring: Utkast til Idrettspolitisk dokument
Utkast til nytt idrettspolitisk dokument var sendt til styret i november 2010.
Dokumentet ble presentert og diskutert i møtet med idrettspresident Tove Paule
8. desember 2010. På møtet deltok kretsstyret, ansatte i OIK, Idrettens
samarbeidsutvalg i bydelene og særkretser/regioner. Det ble også referert fra Stovner
ISUs behandling av saken. Fristen for tilbakemelding til NIF er 31. januar 2011.
Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. Det var enighet i styret om å legge
vekt på hvilke overordnede prioriteringer som burde gjelde for neste tingperiode.
Tilbakemeldingen sendes i eget brev og gjennom den nettbaserte løsningen som er
opprettet for høringen.
Vedtak:
Følgende hovedpunkter tas med i tilbakemeldingen som skal sendes NIF innen
fristen 31. januar 2011:
1. Det endelige idrettspolitiske dokumentet må ta utgangspunkt i de viktigste
utfordringene for norsk idrett de nærmeste årene. Oslo Idrettskrets anbefaler at
det gjøres en analyse av hvilke resultater som er oppnådd i foregående periode.
Analysen bør peke på hvilke områder som norsk idrett bør forbedre. Et slikt
grunnlag gjør det lettere å prioritere riktig på idrettstinget. Idrett i det
flerkulturelle samfunnet og mangelen på anlegg og arealer er to temaer som
opptar idretten i Oslo.
2. Den foreslåtte visjonen og beskrivelsen av den norske idrettsmodellen støttes.
Det foreslås at det legges til en setning i siste avsnitt om at norsk idrett tar
miljøhensyn i sin virksomhet.
3. Anleggspolitisk handlingsplan, som ble vedtatt av Idrettstyret 21. juni 2010,
bør danne grunnlag for hva som skal gjøres på anleggsområdet i neste
tingperiode. Den bør følgelig legges til grunn for de prioriteringer som gjøres i
det idrettspolitiske dokumentet. Det gjelder også for andre strategier som er ute
til høring (Miljøstrategi for norsk idrett og Miljøfyrtårn – bransjekrav til
idretten).
4. Det er uklart hva Idrettsstyret mener med at noen områder løftes frem som
overordnede mål og at det ”gir mulighet til å løfte i flokk og prioritere
tilgjengelige ressurser slik at det virkelig monner (s. 4 i dokumentet)”.
5. Sammenhengen mellom del 1 og del 2 i dokumentet er uklar. En del
målformuleringer og beskrivelser kan med fordel kvalitetssikres og strammes
opp.
2

6. Beskrivelsen av at norsk idretts virksomhet bør bygge på et godt faglig
fundament støttes. Men forslaget som formuleres i punkt 2.6 i dokumentet støttes
ikke. FoU-arbeid bør skje gjennom samhandling med, og innspill til, statlige
myndigheter og eksisterende forskningsinstitusjoner.
7. OIK ber om at punkt 4.1.d ”Nærmiljøanlegg finansieres kommunalt, og
prioriteres ikke over spillemiddelordningen”, tas ut av dokumentet. Hele punkt 4.
bør være i tråd med vedtatt Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett.
8. Oslo Idrettskrets mener at følgende overordnede innsatsområder bør
prioriteres i neste tingperiode:
Anlegg
Gjennomføring av vedtatt anleggspolitisk handlingsplan.
Frivillighet
Frivillighet er en av grunnpilarene som norsk idrett er helt avhengig av. Generell
styrking av lagenes rammebetingelser er vesentlig for å rekruttere frivillige.
Kompetanse
Det arbeidet som er startet i inneværende tingperiode (kompetanseløftet), bør
videreføres i kommende tingperiode. Kompetansen hos ledere og trenere bør
styrkes. Klubbutviklingsarbeidet bør videreføres og forsterkes. ”Trenerløypa”
bør iverksettes.
Toppidrett
Videreføre det gode toppidrettsarbeidet i norsk idrett, med vekt på å skape
bredde i toppidrettssatsingen.
Administrasjonen sender et utkast til brev til styret på e-post for kommentarer.
K-157 Høring: Miljøstrategi for norsk idrett
Utkast til Miljøstrategi for norsk idrett og administrasjonens notat var på forhånd
utsendt. Frist for innspill til NIF er 31. januar 2011. Administrasjonen avventer
innspill fra kretser/regioner, ISUer og idrettslag før høringssvar sendes.
I diskusjonen som fulgte ble det gjort klart at en miljøstrategi for norsk idrett må være
gjennomførbar og ikke legge tunge byrder på idrettslagene. Det bør søkes samarbeid
med lokale og sentrale myndigheter. Innsatsen fra overordnede ledd bør føre til at det
skal bli enklest mulig for idrettslagene å drive sin virksomhet på en miljøvennlig måte.
Det bør være samsvar mellom miljøstrategi for norsk idrett og mål og strategier i det
idrettspolitiske dokumentet.
Vedtak:
Oslo Idrettskrets støtter i all hovedsak forslaget til miljøstrategi for norsk idrett.
Det bør være samsvar mellom miljøstrategi for norsk idrett og mål og strategier i
det idrettspolitiske dokumentet. Innspillene og kommentarene som fremkom i
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møtet innarbeides i høringsbrevet. Administrasjonen sender utkast til brev til
styret på e-post for kommentarer.

K-158 Endelig årsplan for OIK
Styret gikk gjennom utkast til årsplan på styremøtet den 4. desember 2010, men ville
avvente endelig godkjenning til dette møtet. Innspill til planen ble gjennomgått og
diskutert.
Vedtak:
Forslag til årsplan for OIK 2011 ble godkjent med de merknader og tillegg som
fremkom i møtet.
K-159 Orienteringssaker
Grorud Idrettspark
Forslag til reguleringsplan for Grorud idrettspark er lagt ut til offentlig høring med
frist 7.2.2011. Hensikten med planen er å legge til rette for et flerbrukshus med
idrettshall, kultursaler og barnehage. Gressbanen skal erstattes med en ny
kunstgressbane med tribuner. Fotballanlegget forskyves noe for å gjøre plass til en
kombinert kunstisbane / friplass (lite friidrettsanlegg). Friidrettsbanen for øvrig
erstattes ikke. Planene er i tråd med lokalidrettens ønsker. Administrasjonen vil svare
på høringen innen fristen.
Ski-VM 2011
Styret ønsker å være tilstede på en av dagene under Ski-VM. Administrasjonen
bestiller billetter til de som meldte interesse.
Styrets representasjon siden sist
Norvald Mo deltok på Idrettsgallaen på Hamar 8. januar.
Kate Hege Nielsen deltok på konferansen Hold Norge rent 11. januar.
Endring av møtetidspunkt
Neste styremøte avholdes tirsdag 8. februar 2011 til vanlig tid.
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