PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 28/2009-2012
Utsendelsesdato: 20. januar
Merknadsfrist: 26. januar
Møtetid:

Onsdag 18. januar 2012

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

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X

Audun Eikeland fra OIKs administrasjon deltok i hele møtet. Bodil Wang, OBIK, var
invitert til møtet men måtte melde forfall.
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K-253 Protokoller
KS-protokoll nr. 27/2009-2012.
Vedtak: Protokollen ble godkjent.
K-254 Innspill til Oslo kommune om anleggsbehov i forbindelse med en mulig OL-søknad
Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. Leder orienterte om sine uttalelser i
forbindelse med oppslag i media og kontakter i organisasjonen. Nestleder orienterte
om Idrettsstyrets behandling av saken. Generalsekretær orienterte om
administrasjonens kontakt med Oslo kommune.
Styret drøftet saken. Det ble spesielt vist til følgende punkter i Idrettspolitisk
dokument (IPD): ”etterslepet i finansiering av idrettsanlegg, samt vedlikehold og
oppgradering av særlig kostnadskrevende anlegg og nasjonalanlegg, løses over
statsbudsjettet”, ”interkommunale anlegg får 30 % ekstra finansiering fra
spillemidlene” og ”anlegg i pressområdene prioriteres ved øremerking av
spillemidler”. Disse punktene i IPD støtter opp under en eventuell søknad om OL til
Oslo og hvordan spørsmålet om finansiering bør kunne løses.
Vedtak:
1. Oslo Idrettskrets er i utgangspunktet positive til en søknad om at Oslo blir
søkerby til vinter-OL i 2022.
2. OL til Oslo vil bli et løft for osloidretten. En vesentlig del av de nye anleggene,
spesielt store haller som kan benyttes til flere idretter i ettertid, må legges til
Oslo. Oslo Idrettskrets vil spille en aktiv rolle i arbeidet med lokalisering,
utforming og etterbruk av anleggene.
3. Finansiering av OL-arrangementet må avklares.
K-255 Utkast til ny strategiplan for OIK 2012-2016
Utkast til strategisk plan for OIK 2012-2016 var på forhånd utsendt. Planen er
utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Nils Johan Waldenstrøm, Kate Hege
Nielsen, Hilde Barstad, Kathe Langvik, Audun Eikeland og Ingrid Tollånes i
samarbeid med administrasjonen i OIK.
Arbeidsgruppa har hatt tre møter og har berammet det siste møte i mars. Planen sendes
ut på høring til organisasjonen i februar. Styret drøftet planen og hadde flere
endringsforslag. Dette gjaldt hovedmålene, presentasjon av statistikk, noe på omtalen
av de viktigste utfordringene for idretten og innspill på endrede formuleringer under
virkemiddelbruken.
Vedtak:
Administrasjonen sender ut et revidert utkast til strategisk plan til styret og
arbeidsgruppen med de endringene som ble foreslått i møtet. AU får fullmakt til
å vedta den endelige teksten som sendes ut på høring i februar.
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K-256 Årsplaner for OIK 2011 og 2012
Status for gjennomført årsplan for 2011 og ny årsplan for 2012 var på forhånd utsendt.
Generalsekretæren innledet. Styret gikk gjennom resultatene for fjoråret og
kommenterte forslag til plan for 2012. Det ble foreslått mindre endringer i
rapporteringen for 2011.
Vedtak:
Resultatene for 2011 ble tatt til orientering og årsplan for 2012 ble vedtatt.
K-257 Informasjonsstrategi for Oslo Idrettskrets
Utkast til informasjonsstrategi var sendt ut på forhånd. Generalsekretæren innledet.
Styret diskuterte saken og kom med forslag til noen endringer. Tiltak for
informasjonsarbeidet må legges inn i årsplanen for 2012.
Vedtak:
Informasjonsstrategi for OIK ble vedtatt med noen mindre endringer. Styret ber
administrasjonen om å foreslå konkrete arbeidsmål på området for 2012 som
legges frem på neste styremøte.
K-258 Valg av styremedlem til Stiftelsen Osloidrett
Styret i Stiftelsen Osloidrett består av Helene Bugge (leder 2010-2012), Anne-Britt
Nilsen (2009-2011), Odd Bjørn Bratt (2011-2013) og Nils Johan Waldenstrøm (vara,
2010-2012). Anne-Britt Nilsens periode som styremedlem gikk ut i 2011. I følge
stiftelsens vedtekter er det styret i Oslo Idrettskrets som skal utnevne styremedlemmer
i stiftelsen. Administrasjonen foreslår at Anne-Britt Nilsen gjenvelges for 3 nye år,
2012-2014. Hun har takket ja til gjenvalg.
Vedtak:
Anne-Britt Nilsen gjenvelges som styremedlem i Stiftelsen Osloidrett. Hun velges
for perioden 2012-2014.
K-259 Tilbakeføring av kommunale bidrag for 2011
Administrasjonens notat var på forhånd sendt ut.
Oslo Idrettskrets har i tidligere vedtak tildelt klubber (og særkretser) kommunale
bidrag etter behandling av søknadsskjemaer. I flere tilfeller oppfyller ikke klubbene
kravene til å motta midler, grunnet mangelfulle eller feilaktige vedlegg. Siden OIK
ikke utbetaler tilskudd før alle vedlegg er innlevert og behandlet, så foreldes enkelte av
tilskuddene. OIKs tidligere praksis er at foreldede tilskudd tilbakeføres for å inngå i
tildelingssum for inneværende år.
For kommunale bidrag 2011 er det pr 18. januar 2012 en rest på kr 147.750,00.
Vedtak:
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Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag om at de kommunale
bidragene for 2011 som ikke er utbetalt pr. januar 2012, tilbakeføres for å inngå i
grunnlaget for tildeling av kommunale midler i 2012. Denne summen utgjør
kr 147.750.
K-260 Forberedelser til kretstinget 2012
Administrasjonens notat om forberedelser til tinget var på forhånd utsendt. Styret gikk
gjennom følgende temaer vedrørende tinget: lovrevisjon, tidsplan, fordeling av
representanter, valg av dirigenter, valgkomité, innhold og form, gaver og utmerkelser,
hilsninger. Det var enighet om å invitere en foredragsholder til tinget som kan holde et
relevant og motiverende innlegg. Styret var også enig i at innsatspokalen med fordel
kan skiftes ut til et flott bilde eller lignende. Administrasjonen bes om å komme
tilbake med forslag til ny valgkomité og dirigenter. Styret gir innspill.
Vedtak:
Det framlagte forslaget til tidsplan og fordeling av representanter til tinget
vedtas. Administrasjonen arbeider videre med de signaler som styret ga.
K-261 Orienteringssaker
Kommunal plan for idrett og friluftsliv
Det har kommet inn totalt 151 forslag i høringen. 49 av disse forslagene er
gjentagelser av tidligere forslag. Det betyr at 102 nye forslag legges til listen som nå
teller 478 forslag. Av disse er 361 forslag til tiltak på ordinære idrettsanlegg, og 117
forslag om nærmiljøanlegg..
Videre prosess:
- ISU prioriterer 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.
- Bymiljøetaten sender ut forslag til ”Kommunal plan for idrett og friluftsliv 20132016” (prosadelen) på offentlig høring 15. mars 2012.
- Høringsfrist 1. mai 2012.
- Endelig behandling i bystyret høsten 2012.
Kompetansetiltak 2012
I 2012 satser vi på å arrangere månedlige foredrag på Osloidrettens Hus som en del av
kompetansearbeidet vårt.
Det vil bli lagt opp til følgende:
Foredrag første torsdag i måneden ca. kl. 9-11
Samlingene skjer i 3. etasje på Osloidrettens hus
Interne og eksterne foredragsholdere
Første samling arrangeres 2. februar hvor tema er ”hvordan nå ut til mediene?”
Foredragsholder er Niklas Granlund fra analyse- og kommunikasjonsbyrået Mørland
& Johnsen.
Flerbruksplanprosjektet i regi av OOF
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Referat fra møte i flerbruksplangruppa til OOF ble kommentert.
Styrets representasjon og møter:
Norvald Mo:
7. januar, Idrettsseminar under Idrettsgallaen, Hamar
10. januar, møte med kulturministeren m.fl. på klubbhuset til Grei om utfordringer for
en del klubber i Groruddalen.
Kate Hege Nielsen:
12. januar, ISU-Nordstrand
Anya Sødal:
12. januar, ISU-Østensjø
Deltok på OIKs studietur til Skottland, 6.-9. desember 2011.
Lars Trælvik:
9. januar, ISU Grorud
Helene Bugge:
28. november 2011, møte med Rytterkretsen på NIH
13.desember 2011, julemøte Stiftelsen Oslo Skøitemuseet
14. desember 2011, styremøte Stiftelsen Hus og Hall
11. januar 2012 ISU møte Bjerke bydel
Ingar Lae:
12. januar, ISU Vestre-Aker
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