PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 26/2009-2012
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X
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Ingrid Tollånes
X
Rådgiver:
Ivar Glomstein
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Merknader: Økonomisjef Øyvind Nedre deltok i møtet. Kate Hege Nielsen deltok i møtet til og med sak
K-237. Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok under behandlingen av K-239,
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K-233 Protokoller
KS-protokoll nr. 25/2009-2012
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-234 Regnskap pr. 30. september 2011
Regnskap med kommentarer var på forhånd utsendt. Økonomisjefen orienterte.
Vedtak:
Regnskapet pr. 30. september 2011 ble tatt til orientering.
K-235 Klagesaker lokale aktivitetsmidler (LAM)
Ved klagefristens utløp (10. oktober 2011) var det innkommet tre klager på ISUs
innstillinger på fordeling av LAM. En klage har kommet inn etter at fristen gikk ut.
Lindeberg Sportsklubb Ski hadde ved dokumentasjonsfristens utløp (1. september)
ikke levert dokumentasjon (regnskap, årsberetning og protokoll fra årsmøte). 26.
september mottok OIK dokumentasjon (regnskap og årsberetning). Klubben var til
stede på fordelingsmøtet i ISU Alna 26. september. Møtet innstilte ikke på midler til
klubben, men fordelingsmøtet anmodet OIK om å ta klubben med i fordelingen.
Haugenstua 08 Cricket Klubb har levert dokumentasjon og var godkjent for LAM fra
OIK. Klubben varslet til sekretæren for ISU før fordelingsmøtet at de ikke hadde
anledning til å møte. Likevel innstilte ikke Stovner ISU på midler til klubben. Det
samme gjaldt for Stovner Rideklubb.
IL Try klaget på at de ikke ble innstilt på LAM fordi at de ikke møtte på
fordelingsmøtet. Årsaken til at klubben ikke møtte var at invitasjonen hadde blitt
stoppet i Spam-filteret til idrettslaget e-postadresse. I ISU Vestre Akers behandling av
innstilling av LAM konfirmerte de tideligere vedtak og praksis i ISU Vestre Aker om
at lag som ikke møter på fordelingsmøtet ikke blir tildelt midler.
Styret drøftet de ulike klagene ut fra vedtatte retningslinjer og tidligere praksis.
Vedtak:
Klage fra Lindeberg Sportsklubb Ski tas ikke til følge.
Klage fra Haugenstua 08 Cricket Klubb tas til følge med den konsekvens at også
Stovner Rideklubb tildeles LAM. Klubbenes tildeling belastes bydelens pott.
Klage fra IL Try tas til følge. Tildelingen tas fra bydelens pott.
K-236 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2011
Notat om endelig fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2011 var på forhånd
utsendt. Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene gjennomførte i uke 38 og 39
fordelingsmøter hvor de innstilte på fordeling av LAM i sin bydel. I forkant av disse
fordelingsmøtene hadde ISU mottatt oversikt over hvor mye midler hver enkelt ISU
hadde til fordeling og lister på hvilke idrettslag som var godkjent for LAM fra OIK.
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Disse godkjente lagene har dokumentert sin drift ved å sende inn til OIK og fått
godkjent: årsberetning 2010, regnskap 2010 og protokoll for årsmøtet avviklet i 2011.
Styret drøftet administrasjonens forslag til tildeling med særskilt behandling av
Skiforeningen, Bygdø Monolitten IL, Friskis&Svettis Oslo, Lyn Fotball, Kringsjå
Sportsklubb og Oppsal Håndball.
Vedtak:
Skiforeningen tildeles kr 175 000.
Bygdø Monolitten IL, Friskis&Svettis Oslo, Lyn Fotball og Kringsjå Sportsklubb
tildeles LAM basert på medlemstallene i LAM-aldersgruppene. LAM for alle
disse fem lagene belastes hovedtilskuddet til Oslo.
Oppsal Håndball må dokumentere skriftlig at det er grunnlag for videre drift av
klubben før LAM 2011 kan utbetales. Fristen settes til 15. november d.å. Dersom
nødvendig dokumentasjon ikke foreligger innen fristen, tildeles ikke Oppsal
Håndball LAM.
LAM fordeles etter den foreslåtte listen når de vedtatte forutsetningene er fulgt
(vedlagt protokollen).
K-237 Klager på fordeling av kommunale midler for 2011
Siv Gymnastikk- og turnforening klaget på at deres søknad om 2A, refusjon av
anleggs- og lokalleie, ble avslått. Klubben fikk avslag på søknaden fordi de ikke hadde
sendt inn bekreftelse på at leiekostnadene var betalt. Det er obligatorisk informasjon
som må følge søknaden. Manglende betalingsinformasjon etterlyses ikke av OIK, noe
som fremkommer av informasjonen som lagene mottar hvert år. Siv Gymnastikk- og
turnforening har bedt om at OIK vurderer søknaden på nytt.
Samme situasjon gjelder for Sinsen Cricket Club. De har ikke levert påkrevd
dokumentasjon til rett tid og ber om at OIK omgjør vedtaket.
Styret drøftet de to klagene. Informasjonen om hva som skal legges ved søknaden
kommer tydelig frem i informasjonen som ble sendt lagene i desember 2010.
Informasjonen har også vært tilgjengelig på OIKs nettsider. OIK har vært strenge med
å håndheve dette kravet tidligere år, selv om det betyr store økonomiske tap for de
fleste klubber. Styret vil følge denne praksisen videre, slik at klubber og lag vet at
reglene er til for å holdes. En utglidning vil føre til forsinkelser i saksbehandlingen og
forsinket utbetaling til andre klubber som har overholdt dokumentasjonskravene og
fristene.
Vedtak:
Klage fra Siv Gymnastikk- og turnforening tas ikke til følge.
Klage fra Sinsen Cricket Club tas ikke til følge.
K-238 Høring på ny lovnorm for idrettslag
Brev fra Idrettsforbundet med forslag til reviderte lovnormer for idrettslag og forslag
til høringsinnspill fra administrasjonen var på forhånd sendt ut. Styret gikk gjennom
forslagene og sluttet seg til administrasjonens forslag, bortsett fra i § 4. Her ville styret
at første setning skal være ”Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.”
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Vedtak:
OIK svarer på høringen på ny lovnorm for idrettslag med de forslag til endringer
som ble gjennomgått i møtet.
K-239 OL i Oslo 2022?
Leder og nestleder orienterte om møter og fremdrift i saken om Norge bør søke om
OL i Oslo 2022. Styret drøftet flere sider av saken.
Vedtak:
Saken er foreløpig drøftet.
K-240 Oslo kommunes budsjett 2012 – møter og strategier
Leder og generalsekretær orienterte om deputasjonen i Samferdsels- og
miljøkomiteen, mens Helene Bugge orienterte om deputasjonen i Helse- og
sosialkomiteen. Det ble også gitt informasjon om hvilke møter som er planlagt i det
videre budsjettarbeidet. OIKs budsjettbrev er sendt alle komiteene i bystyret og legges
ut på kretsens hjemmesider.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
K-241 Utstyr til treningssalen i 2. etasje
Hjelp24 NIMI har tilbudt Oslo Idrettskrets å kjøpe treningsapparater og utstyr til bruk i
treningssalen i 2.etg. i Osloidrettens hus. Firmaet har ikke behov for utstyret på
Ullevål stadion. Ny pris for innkjøp av utstyret er stipulert til rundt 1 million kroner.
OIK har fått tilbud om å kjøpe dette utstyret for kr 100.000. Den likvide situasjonen til
OIK tilsier at innvesteringen er mulig. Investeringen balanseføres for avskriving over
10 år.
Styret drøftet saken og var opptatt av at driften av treningsrommet må gjøres på en
forsvarlig måte. Innvesteringen av utstyret gir en inntektsmulighet som er viktig å
beholde.
Vedtak:
Investering på kr 100.000 til innkjøp av treningsapparater til bruk i 2. etasje i
Osloidrettens hus godkjennes og gjennomføres. Investeringen balanseføres for
avskriving over 10 år. Administrasjonen bes om å fremme en sak på neste
styremøte om hvordan treningssalen skal driftes videre.
K-242 Rettigheter til idrettsarrangementer – høring
Brev fra Idrettsforbundet datert 2. november 2011 om rettigheter til
idrettsarrangementer var på forhånd sendt ut. En arbeidsgruppe er nedsatt for å utrede
tiltak og hjelpemidler for å sikre organisasjonsleddenes rettigheter til
idrettsarrangementer. I den forbindelse bes det om innspill fra organisasjonsledd som
har erfaringer som arbeidsgruppen kan bruke i utredningsarbeidet.
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Styret drøftet saken, men hadde ikke konkrete innspill å komme med.
Vedtak:
Brevet fra Idrettsforbundet om rettigheter til idrettsarrangementer ble tatt til
orientering. OIK har ikke konkrete erfaringer som kan benyttes i
utredningsarbeidet.
K-243 Orienteringssaker
Dialogmøte om ny folkehelseplan i Oslo 3. november
Generalsekretær og avdelingsleder for fysisk aktivitet og helse deltok på helse- og
velferdsetatens dialogmøte om ny folkehelseplan. Et utkast til plan skal være klar til
oversending til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 1. desember. Den vil
deretter antageligvis sendes ut på høring.
Møte med OIKs lovutvalg
Leder og generalsekretær deltok i møte med lovutvalget den 17. oktober. Hovedsaken
som ble drøftet var hvordan OIK bør arbeide for å få en god behandling av oversendte
tingsaker til Idrettstyret. To av lovutvalgets medlemmer hadde utarbeidet et notat som
utdypet ulike problemstillinger knyttet til økonomiske misligheter i idretten. Notatet
ble delt ut til styret i møtet.
Status utleiesituasjonen
Fire av ti kontorer er utleid. Flere interessenter er i dialog med administrasjonen.
Nytt om personal
Det kom inn 33 søknader til stillingen som prosjektleder for 60pluss. Intervjuer er
gjennomført og en avgjørelse ventes i løpet av uke 46.
Møte med Bymiljøetaten 2. og 15. november
Leder, generalsekretær og rådgiver var i møte med øverste ledelse i Bymiljøetaten 2.
november. Hovedtema for møtet var hvordan den nye etaten kan ivareta oslodrettens
behov best mulig. 15. november har etaten invitert til et åpent møte med tema Hvordan
kan Oslo bli en mer sporty by? Invitasjonen er sendt styret, idrettslag, særkretser og
andre interesserte.
Rådhusutdelingen
Oslo kommunes prisutdeling blir gjennomført i Rådhuset den 24. april 2012.
Styrets representasjon siden sist
Norvald Mo:
Seminar Norges Fotballforbund og Oslo Fotballkrets om anleggspolitikk,
25. september
Høstmøte Oslo Skikrets, 13. oktober
Møte med Lovutvalget OIK, 17. oktober
Møte med Bymiljøetaten, 2. november
Nils Johan Waldenstrøm:
Langtidsplangruppa, 12. oktober
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Lars Trælvik:

Møte med Stiftelsen Mortensrud idretts- og kulturpark, 24. oktober
Ekstraordinært årsmøte i ISU Søndre Nordstrand, 26. oktober
Helene Bugge:
ISU- Nordre Aker, 1. november
Deputasjon i Helse- og sosialkomiteen, 3. november
Åpent møte Bymiljøetaten om miljø, 7. november
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