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K-244 Protokoller
KS-protokoll nr. 26/2009-2012
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-245 Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2012-2016
Administrasjonens notat om høringsprosess for kommunal plan for idrett og friluftsliv
2012-2016 var på forhånd utsendt. Kulturdepartementet har pålagt alle kommuner å
utarbeide en plan for å sikre at det er de anleggene for idrett og friluftsliv det er behov
for som det søkes spillemidler til. Gjeldende plan for idrett og friluftsliv skal revideres.
Bymiljøetaten divisjon idrett og divisjon friluft skal samarbeide om å utarbeide en
felles plan for perioden 2013 – 2016. Bymiljøetaten utlyste 15. november 2011
oppstart av revisjon av planen i aviser og på internett.
OIK har fått i oppgave fra kommunen å samle idrettens forslag til idrettsprosjekter.
Det er lagt opp følgende prosess:
Idrettslag og særidretter (krets, region eller forbund) er invitert til å melde inn
forslag med frist 19. desember 2011.
OIK sorterer forslagene på bydeler og idretter, og sender ut lister for
prioritering i ISU og særidretter. Listene vil inkludere anlegg i gjeldende plan.
Sendes ut i uke 1, 2012.
ISU sorterer anlegg innenfor sin bydel. Særidrettene prioriterer sine anlegg.
Frist for tilbakemelding til OIK er 31. januar 2012.
OIK skal avgi våre innspill i møte med etaten, medio februar 2012.
Administrasjonen vil samle og presentere de innspill som kommer fra ISU og
særidretter, og bruke dette som grunnlag for diskusjonen med Bymiljøetaten.
Videre prosess:
Bymiljøetaten sender ut forslag til ”Kommunal plan for idrett og friluftsliv
2013-2016” på offentlig høring 15. mars 2012.
Høringsfrist 1. mai 2012.
Endelig behandling i bystyret høsten 2012.
Vedtak:
Styret tar prosessen for innspill til anleggslistene til orientering.
Administrasjonen bes om å forberede høringssaken for selve planen slik at den
kan behandles i kretsstyret i april 2012.
K-246 Møteplan 2012
Forslag til møteplan var på forhånd utsendt. Styret endret en dato.
Vedtak:
Møteplanen ble vedtatt med en endring (vedlagt).

K-247 Avtale med Stiftelsen Osloidrett om leiepris 2012
OIKs revisor har bemerket at vi bør få på plass en avtale mellom oss og stiftelsen om
nivå på husleien for 2012. De mener en slik avtale må foreligge årlig før budsjettet
endelig vedtas. Dette ble gjort i 2008 og 2010 da leieprisen ble justert opp.
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I budsjettet for 2012 har administrasjonen lagt inn en leiekostnad på kr 800 000 som er
samme nivå som i 2011. Styret diskuterte dette nivået i lys av OIKs totale økonomiske
situasjon og stiftelsens muligheter til forsvarlig vedlikehold.
Vedtak:
OIK kontakter Stiftelsen Osloidrett for å få på plass en avtale om leiepris for
2012. Styret foreslår at leienivået settes til kr 800 000.
K-248 Ramme for kommunalt tilskudd til OIK i 2012
OIKs revisor har bemerket at styret bør gjøre et årlig formelt vedtak om hvor stor
ramme OIK bevilger til seg selv fra det kommunale rammetilskuddet i forbindelse
med budsjettbehandlingen. Administrasjonen foreslo å videreføre det nivået som ble
lagt for 2011 (kr 2 300 000) og legge til en ny kostnad ved driften av elektronisk
søknadsskjema for kommunale midler. Styret drøftet nivået i lys av de oppgavene som
OIK gjør for Oslo kommune og utleiepolitikken med å tilby særkretser og idrettslag
gratis møtefasiliteter på Osloidrettens hus. I tillegg er idrettsrådets arbeid omfattet av
støtten fra Oslo kommune.
Vedtak:
OIK bevilges kr 2 320 000 kroner fra Oslo kommunes rammetilskudd i 2012.
Tilskuddet skal dekke personalkostnader som går til å utføre delegerte oppgaver
fra kommunen og til å drifte nytt elektronisk søknadsskjema. I tillegg skal det
dekke kostnader forbundet med å tilby gratis møtefasiliteter til særkretsene og
idrettslagene i Oslo på Osloidrettens hus. Idrettsrådets arbeid skal også dekkes
av det kommunale tilskuddet.
K-249 Drift av treningssalen i 2. etasje på Osloidrettens hus
Hjelp24NIMI har sagt opp sin avtale med OIK og den utgår 31. mars 2012.
Administrasjonen arbeider med en ny varig løsning for drift av treningssalen. Pr. 1.
desember 2011 har ikke OIK noen interessenter som vil ta over driften.
Styret drøftet tre ulike alternativer for det videre arbeidet:
1. Uleie til en driver som tar alt ansvar overfor egne kunder og som inngår ordinær
leiekontrakt med OIK.
2. Frem til fast driver er på plass kan OIK leie ut på timebasis til grupper, lag og
foreninger etc. Dette alternativet fordrer at den organisasjonen som undertegner
leiekontrakt har alt ansvar for opplæring og oppfølging overfor sine medlemmer. OIK
vil ha alt vedlikeholdsansvar i salen og på apparatene.
3. Treningssalen legges ned.
Vedtak:
Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å skaffe en ansvarlig driver til
styrketreningssalen i 2. etasje på Osloidrettens Hus. I mellomtiden kan salen leies ut til
grupper, organisasjoner, lag osv. som får opplæringsansvar og oppfølging av
enkeltutøvere.

K-250 OIKs budsjett 2012
Forslag til budsjett for 2012 var på forhånd sendt ut. Styret gikk gjennom de enkelte
postene i budsjettet og gjorde en endring i en av utgiftspostene.
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Vedtak:
Budsjett for 2012 ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.
K-251 Idrettslag som må settes under administrasjon av OIK
I samarbeid med NIF har idrettskretsene også i år ryddet i medlemslistene. Lag som
ikke har gjort idrettsregistreringen og lag med under ti medlemmer over 15 år har blitt
undersøkt nærmere. I Oslo er 31 lag blitt undersøkt. Av disse skal 19 leve videre, åtte
har bedt om å bli meldt ut og ønsker å leve videre på utsiden av NIF. Fire lag skal
settes under administrasjon med den hensikt å oppløse disse.
Ett eller flere forhold er funnet hos de fire lagene:
laget har bedt om å bli oppløst av OIK
laget har ikke aktivitet (sjekket med særkrets/særforbund)
laget har ikke gyldig valgt styre
laget har ikke ti eller flere medlemmer over 15 år (valgbare)
administrasjonen i OIK har ikke kommet i kontakt med representanter for laget
Vedtak:
A:
FK Skruknott settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 2-3, 3. Styret
i OIK oppretter følgende interimsstyre:
Leder:
Norvald Mo
Nestleder:
Astrid Waaler Kaas
Medlem:
Richard Pedersen
Varamedlem:Anya Sødal
Begeistringens IL settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov
§ 2-3, 3. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre:
Leder:
Norvald Mo
Nestleder:
Astrid Waaler Kaas
Medlem:
Richard Pedersen
Varamedlem:Anya Sødal
Gamle Oslo Fotballklubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov
§ 2-3, 3. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre:
Leder:
Norvald Mo
Nestleder:
Astrid Waaler Kaas
Medlem:
Richard Pedersen
Varamedlem:Anya Sødal
Grünerløkka FK settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov
§ 2-3, 3. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre:
Leder:
Norvald Mo
Nestleder:
Astrid Waaler Kaas
Medlem:
Richard Pedersen
Varamedlem:Anya Sødal
B: De midler som kommer inn fra de oppløste lagene skal avsettes i minst ett år
for å møte krav fra eventuelle klagesaker.
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K-252 Orienteringssaker
Oslobudsjettet 2012 – oppsummering av resultatet for osloidretten
Styret drøftet endelig resultat av budsjettprosessen i byråd og bystyre. Det sa seg ikke
fornøyd med den totale rammen til idrettsanlegg. Spesielt er det ille at det ikke er satt
av noen midler til rehabilitering. Totalt ble det bevilget kr 153 950 000 til idrettsanlegg
for 2012. Da er tidligere avsetninger til skytehall på Åsland (20 mill.) og to
skoleidrettshaller tatt med (90 mill.).
OL i Oslo 2022?
Astrid W. Kaas refererte til Idrettsstyrets behandling av saken. Oslo kommune er
positiv til å være Norges kandidat til å være arrangør for OL i 2022. Kommunen har
fått en frist til å levere en oversikt over hvilke anlegg det kan være aktuelle å bygge i
Oslo innen 24. januar 2012. Idrettsstyret har bedt om at dette arbeidet gjøres i nært
samarbeid med OIK.
Møte om nye skøytehall på Valle Hovin
Nils Johan Waldenstrøm og Ingrid Tollånes deltok på informasjonsmøte 29. november
om ny skøytehall på Valle Hovin. Interessegruppen for organisert bruk av Valle Hovin
stod som arrangør. Prosjektet kalles ”Tre horisonter”: Isidretter i toppidrettsperspektiv,
i mesterskapsperspektiv og i bredde/mosjonsperspektiv. Ishallen skal gi mulighet til å
drive bl.a. følgende idretter og aktiviteter: 400 m bane for hurtigløp, bane for short
track, bane for ishockey og bandy, 450 m løpebane, 110 m sprint løpebane, fasiliteter
for lengdehopp og stavsprang, styrketreningsrom, lokaliteter for møter og
pressekonferanser, studie/leserom for idrettsutøvere. Interessegruppen arbeider for å få
prosjektmidler som kan benyttes samtidig som Vålerenga prosjekterer fotballstadion
på Valle. Skøytehallen og fotballstadion må ses i sammenheng og prosjekteres slik at
felles lokaler kan benyttes. Kostnadene for bygging av en ny skøytehall vil bli lavere
ved en slik løsning. I budsjettkompromisset for 2012 er det ikke foreslått midler til
dette anlegget.
Manglerud Star og Manglerud Star Kunstgressanlegg
AU diskuterte situasjonen i Manglerud Star og Manglerud Star Kunstgressanlegg på
sitt møte den 30. november. Det har kommet anmodninger fra flere hold om at OIK
bør bidra økonomisk til at saken kan granskes nærmere. Flere anmeldelser er levert,
men det hevdes at politiet har behov for et bedre grunnlag for å starte etterforskning.
AU besluttet å innkalle partene til et møte for å få en bedre oversikt over situasjonen.
Dersom OIK skal bidra økonomisk til en granskning, vil styret få en sak til behandling
etter dette møtet.
Oppsummering av anleggsseminaret 16. november
Styret var fornøyd med fremmøtet, men synes representasjonen fra ISUene kunne vært
bedre. Det ble holdt gode innlegg og det kom gode innspill og kommentarer fra
deltakerne.
Styrets representasjon siden sist
Hele styret deltok på OIKs anleggsseminar 16. november.
Norvald Mo:
90-års jubileum for Sagene IF, 12. november.
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Vestli IL, seminar om utfordringer for fotballen i enkelte klubber, 14. november.
Anya Sødal:
Åpent møte med Bymiljøetaten, 15. november.
Nils Johan Waldenstrøm:
Åpent møte med Bymiljøetaten, 15. november.
Arbeidsgruppemøte for ny langtidsplan, 21. november.
Informasjonsmøte om skøytehall på Valle Hovin, 29. november.
Helene Bugge:
Åpent møte med Bymiljøetaten, 15. november.
Kate Hege Nielsen:
Arbeidsgruppemøte for ny langtidsplan, 21. november.
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