PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 23/2009-2012
Utsendelsesdato: 20. juni
Merknadsfrist: 24. juni
Møtetid:

Onsdag 15. juni 2011

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ansattes representant:
Vara for ansattes repr.
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
Audun Eikeland
Nils Johan Waldenstrøm
Kate Hege Nielsen
Ingrid Tollånes
Ivar Glomstein

Til stede
X
X
X
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X

Lars Trælvik forlot møtet etter behandlingen av sak K-205.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-201 Protokoller
KS-protokoll nr. 22/2009-2012
K-202 Status for OIKs kompetansearbeid
K-203 Resultat fra undersøkelse om regnskapstjenester
K-204 Regnskap pr. 30. april 2011
K-205 Valgkamparbeid
K-206 Utarbeidelse av ny langtidsplan til kretstinget 2012
K-207 Oppsummering av Idrettstinget 2011
K-208 Møteplan 2. halvår
K-209 Orienteringssaker
K-2010 LAM-fordeling 2011
K-211 Forslag til medlemmer til Markarådet fra Oslo Idrettskrets
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K-201 Protokoller
KS-protokoll nr. 22/2009-2012
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-202 Status for OIKs kompetansearbeid
Saken ble utsatt til første møte etter ferien.
K-203 Resultat fra undersøkelse om regnskapstjenester
I sak K-189 ble det vedtatt å be administrasjonen om å utrede behovet for en
regnskapstjeneste for idrettslag knyttet til OIKs administrasjon. I utredningen skulle
det gjøres en vurdering av ulike modeller for hvordan en slik tjeneste kan organiseres
og finansieres.
Administrasjonen sendte ut en spørreundersøkelse via Questback.
Spørreundersøkelsen ble sendt til 645 idrettslag hvorav 183 klubber svarte (28 %).
54 % av klubbene (rundt 98 klubber) sa at de ønsket å benytte seg av en slik tjeneste,
men at det også avhenger av pris.
Styret drøftet administrasjonens notat med forslag til løsninger. Det var ikke helt klart
for styret hvilke oppgaver regnskapsfører skulle utføre for idrettslagene og hvordan
dette skulle foregå i praksis. Styret ba derfor om ytterligere beskrivelser før det gjør et
endelig vedtak.
Vedtak:
Administrasjonen bes om å komme tilbake til styret med en mer detaljert
beskrivelse av en mulig regnskapstjeneste og hvordan den skal organiseres.
K-204 Regnskap pr. 30. april 2011
Regnskap med kommentarer var på forhånd utsendt. Økonomisjefen orienterte.
Vedtak:
Regnskapet pr. 30. april 2011 ble tatt til orientering.

K-205 Valgkamparbeid
Administrasjonens forslag til partiene i Oslo var på forhånd utsendt. Styret gikk
gjennom utkastet og kom med enkelte kommentarer til oppfølging. Dette gjaldt bl.a.
spørsmålet om idrettens rolle i det forebyggende helse- og kriminalitetsforebyggende
arbeidet.
Vedtak:
Brev til alle partiene i Oslo med spørsmål om arealpolitikk, anleggsutbygging,
drift og vedlikehold av idrettsanlegg, tilskudd til Osloidretten og idrett og
2

frivillighet sendes ut før sommerferien. Frist for partiene til å svare settes til
medio august.
Styret ønsker å avholde et valgkamparrangement i bydel Grünerløkka.
Hovedtema bør være den tiltagende arealknappheten i byen. Prosjektet på Hasle
bør også inngå som en del av programmet. Administrasjonen bes om å ta kontakt
med Grünerløkka ISU for å innlede til et samarbeid. Invitasjoner til de politiske
partiene må gå ut før sommerferien.
K-206 Utarbeidelse av ny langtidsplan til kretstinget 2012
Administrasjonens notat om prosess for utarbeidelse av ny langtidsplan var på forhånd
utsendt. Styret gikk gjennom innspillene til prosess, tidsplan og den nye
langtidsplanens perspektiv.
Vedtak:
Langtidsplanen skal ha et tidsperspektiv på fire år (2012-2016). Styret slutter seg
til den framlagte tidsplanen og ber om at organisasjonen får rikelig med mulighet
til å komme med innspill og bli hørt i utarbeidelsen av planen.
Styret ber administrasjonen om å igangsette arbeidet med evaluering av
gjeldende plan.
Det opprettes en arbeidsgruppe med to representanter fra styret, en ekstern
representant og tre fra administrasjonen hvor en fungerer som gruppens
sekretær. Gruppen utpekes på styremøtet i august.
Arbeidsgruppens mandat er å lede arbeidet med utarbeidelsen av ny
langtidsplan, herunder planens form, innhold og omfang. Gruppen rapporterer
til styret.
K-207 Oppsummering av Idrettstinget 2011
Styrets medlemmer som deltok på idrettstinget rapporterte fra møtet og evaluerte egen
innsats. De gjennomgikk hvilke av OIKs forslag som ble vedtatt, hvilke som ble
nedstemt og hvilke som ble oversendt til det nye styret.
Vedtak:
Rapporteringen ble tatt til orientering.
K-208 Møteplan 2. halvår
Det utsendte forslaget til møteplan ble gjennomgått.
Vedtak:
Møteplanen for 2. halvår ble vedtatt.
K-209 Orienteringssaker
Situasjonen i Manglerud Star Kunstgressanlegg
Administrasjonens notat om situasjonen i Manglerud Star Kunstgressanlegg ble delt ut
og gjennomgått.
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Innspillskonferanse på Stortinget
Generalsekretæren deltok på konferanse om innspill til ny stortingsmelding på
Stortinget 27. mai 2011. Konferansen var i regi av regjeringspartienes medlemmer i
kulturkomiteen.
Revidert Oslobudsjett
Frp, H og Venstre og Krf inngikk budsjettavtale med flere nye prioriteringer utover
byrådets budsjett. Det ble bevilget 2 mill. kroner i prosjektmidler til Sonia Henie
ishall.
Styrets representasjon siden sist
Norvald Mo: 11. mai – minnemarkering Grete Waitz
25. mai – møte med ISUene, 28. mai – åpning Heming kunstgressbane
Anya Sødal: 24. mai – konstituerende ting i Basket region øst
Idrettstinget 5.-8. mai: Norvald Mo, Richard Pedersen, Astrid Waaler Kaas og Nils
Johan Waldenstrøm. Observatører: Anya Sødal og Ingar Lae.
ISU-møte 25. mai: Norvald Mo, Helene Bugge, Nils Johan Waldenstrøm, Ingar Lae,
Kate Hege Nielsen, Richard Pedersen.
Astrid W. Kaas: 31. mai, Skikretsens ting.

K-2010 Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2012
Notat om fordelingen av lokale aktivitetsmidler med retningslinjer og forslag til
prosess var på forhånd utsendt. Styret gikk gjennom de punktene i notatet som dreide
seg om endringer i praksis fra tidligere år. Det var noe uklart for styret hvilke
dokumentasjonskrav ISUene kunne kreve av idrettslagene, all den tid OIK ber om å få
tilsendt regnskap, årsrapport og protokoll fra årsmøtet innen 1. september.
Vedtak:
Forslag til retningslinjer og prosess for fordeling av lokale aktivitetsmidler
godkjennes. Administrasjonen bes om å tydeliggjøre prosessen for fordelingen i
ISUene. Brev til organisasjonen sendes ut før sommerferien.
K-211 Forslag til medlemmer til Markarådet fra Oslo Idrettskrets
Miljøverndepartementet har i brev av 1. juni 2011 gitt melding om at Markarådet skal
opprettes med 18 medlemmer. Oslo Idrettskrets har fått fast plass i rådet. Andre
organisasjoner som også får plass er Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Oslo og
omland friluftsråd, Skiforeningen, DNT Oslo og omegn, Norges jeger- og
fiskerforbund og Akershus Idrettskrets.
Oslo kommune får fast plass i rådet, mens fem medlemmer fordeles på de andre
kommunene fordelt på regionene Akershus, Buskerud og Oppland. Velforeningene får
en representant, skogeierne to, landbruket får en og hytteeierne en representant.
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Hver instans skal foreslå en hovedrepresentant med vara. Vararepresentanten møter
kun når hovedrepresentanten ikke kan møte. Det skal foreslås en kvinne og en mann.
Frist for å sende inn forslag er 1. juli 2011.
Vedtak:
Generalsekretær møter som hovedrepresentant i Markarådet for OIK. Rådgiver
med ansvar for anlegg/markasaker er vara. Per dags dato er dette Ingrid
Tollånes og Ivar Glomstein.
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