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Norvald Mo
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Anya Sødal
Lars Trælvik
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Nils Johan Waldenstrøm
Kate Hege Nielsen
Ingrid Tollånes
Ivar Glomstein

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bodil Wang fra OBIK deltok i hele møtet med tale- og forslagsrett.
Anya Sødal og Lars Trælvik måtte gå fra møtet etter sak K-294.
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K-290 Protokoller
KS-protokoll nr. 30/2009-2012
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-291 Hovedfordeling – kommunalt rammetilskudd til Osloidretten 2012
Notat med forslag til fordeling av kommunale bidrag for 2012 var på forhånd utsendt.
Rammetilskuddet til Osloidretten har økt fra kr 35 480 000 i 2011 til kr 38 000 000 i
2012. Til fordeling i 2012 kommer også tilsagn som ikke har blitt utbetalt og resten av
reserveposten fra 2011. Totalt er det kr 38 915 532,24 til fordeling i 2012. Dette er en
økning på 6,5 % fra i fjor.
Styret gikk gjennom innstillingen til fordeling på de ulike postene og diskuterte
spesielt de postene som hadde fått merkbare endringer fra 2011. Styret bemerket at det
er positivt at det er en nedgang i antallet tilbakeførte tilsagn.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til hovedfordeling vedtas. Styret ber administrasjonen
foreta fordeling av midlene i henhold til retningslinjer, utlysningsbrev og
redegjørelse i saksfremlegget.
K-292 Innstilling på ny valgkomité
Notat med innstilling til ny valgkomité for perioden 2012-2014 var på forhånd utsendt.
Alle medlemmene i komiteen var på presentert med en kortfattet CV.
Vedtak:
Styret fremmer følgende forslag til valgkomité for OIK for perioden 2012-2014
på tinget: Anne-Britt Nilsen, leder, Reidar Bergestad og Monica Bakke,
medlemmer og Anders Åge Naglestad, varamedlem.
K-293 Oslo IKs hedersbevisninger 2012
Oslo Idrettskrets hedersbevisninger er:
Oslo Idrettskrets innsatspris for særlig fortjenestefulle prestasjoner innen idretten
Oslo Idrettskrets hederspris for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til
beste for idretten i Oslo Idrettskrets.
Prisene deles ut på kretstinget 2. juni. Administrasjonens notat med forslag til
kandidater til de to prisene var på forhånd utsendt. I tillegg til administrasjonens
forslag, ønsket styret å gi innsatsprisen til ytterligere to utøvere, en kvinne og en
mann.
Vedtak:
Fire menn og en kvinne blir tildelt innsatsprisen for særlig fortjenestefull
prestasjon innen idretten. To menn og en kvinne blir tildelt hedersprisen for
særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo
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Idrettskrets. Leder og nestleder får fullmakt til å vurdere og å innstille eventuelle
tillitsvalgte i OIK til hedersprisen for særlig fortjenestefull administrativ
virksomhet.
K-294 Innkomne forslag til kretstinget 2012
Ved forslagsfristens utløp var det kommet inn forslag fra to klubber med til sammen ni
ulike forslag. Klubbene er Go Dai Judo Club og Frogner svømmeklubb. Sakene er
behandlet i de to klubbenes styrer, som for øvrig har samme leder.
Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens forslag til innstilling med
begrunnelse.
Vedtak:
Innkomne forslag med innstilling fra kretsstyret blir sendt tingdelegatene.
K-295 OL2022 – mulig norsk søknad fra Oslo?
Notat om en mulig OL-søknad fra Norge med Oslo som vertsby var på forhånd
utsendt.
At det kunne bli aktuelt å søke om et vinter-OL i 2022 ble første gang presentert for
idrettskretsene på NIFs dialogmøter med idrettskretsene medio september 2011.
Bakgrunnen var at det da var kjent at et OL i 2022 kan bli tildelt en europeisk søker.
Som de fleste idrettskretser og særforbund, hadde ikke OIK noen innvendinger til at
NIF/Idrettsstyret gikk videre for å kartlegge om det er interesser i idretten om et OL i
2022. I løpet av den videre prosessen viste det seg at idretten pekte på Oslo som stedet
for om mulig å arrangere et OL i Norge.
Kretsstyret behandlet OL-spørsmålet i sak K-254 18. januar 2012 og gjorde følgende
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.
Idrettsstyret har bestemt at det blir ekstraordinært idrettsting 9. juni på Hell som skal
behandle OL-saken. Bystyret i Oslo skal behandle saken 23. mai.
Styret diskuterte hvilket budskap kretsen bør ha i den videre politiske debatten, både i
Oslo og innad i idrettsorganisasjonen. Kretsstyret mener det er nødvendig at
kretstinget 2. juni gir en uttalelse om OL 2022. Uttalelsen fremmes som forslag fra
kretsstyret. Diskusjonen på tinget og en mulig politisk utvikling i saken, vil kunne
resultere i endringer i teksten.
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Vedtak:
Følgende uttalelse fra OIK offentliggjøres og legges frem for kretstinget 2. juni:

OL 2022 må bli et anleggsløft for Oslo
Uttalelse om en mulig OL-søknad fra styret i Oslo Idrettskrets 23. april 2012
Idrettsstyret og de olympiske vinteridrettsforbundene samarbeider for å få vinter-OL i
2022 til Norge. Oslo er foreslått som vertsby for lekene. Begrunnelsen er at
hovedstaden allerede har noen av de viktigste anleggene på plass, at
etterbruksmulighetene er store og at regionen har tilstrekkelig publikumspotensial til
de mange øvelsene som skal gjennomføres. Annen infrastruktur er til stede, eller må
likevel bygges i en region med sterk befolkningsvekst. Det legges opp til et samarbeid
med Lillehammerregionen om å benytte tidligere OL-anlegg. OL i Oslo vil bli en
folkefest og en stimulans for de idrettsaktive, for befolkningen og for alle ansatte og
frivillige i norsk idrett.
Med dette som bakgrunn, er Oslo Idrettskrets positiv til en OL-søknad med Oslo som
vertsby. Et eventuelt OL i Oslo i 2022 forventes å bli et løft for osloidretten.
Sterk befolkningsvekst øker pågangen fra barn, ungdom og voksne som vil drive idrett
i byens rundt 1200 idrettslag. Dessverre er underkapasiteten på viktige idrettsanlegg
stor. Idrettslagene har i plansammenheng meldt inn behov for bygging og vedlikehold
av flere hundre små og store idrettsanlegg. Bygging av OL-anlegg kan ikke løse alle
osloidrettens anleggsutfordringer, men vil være et viktig bidrag.
På vegne av lokalidretten i Oslo vil styret i Oslo Idrettskrets foreslå overfor Oslo
kommune at et idrettsløft i Oslo skal være et av Oslos viktigste motiv for en OL-søknad.
Forutsetningene for en OL-søknad må være at:
arrangementet blir en stor mulighet for å få et idrettsløft i Oslo
OL blir et arrangement som hele nasjonen står bak
kommunens OL-konsept inneholder strategier og tiltak for å:
- redusere underkapasiteten på idrettsanlegg i Oslo
- avsette nødvendige arealer til idrettsformål i Oslo
- styrke idrettens frivillige apparat og idrettsledernes kompetanse
- øke befolkningens fysiske aktivitetsnivå
- synliggjøre idrettens samfunnsmessige betydning
flest mulig nye OL-anlegg bygges i Oslo
finansieringsmodellen mellom stat og kommune gjør det mulig å fortsette
utbyggingen av lokale idrettsanlegg i Oslo i tillegg til OL-anleggene
etterbruken av OL-anleggene møter idrettens behov
lokal barne- og ungdomsidrett får tilgang til OL-anleggene på samme måte
som de får i de kommunale idrettsanleggene i dag
flere idretter enn vinteridrettene får plass i anleggene etter lekene
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K-296 Ekstraordinært idrettsting 9. juni 2012
Ekstraordinært ting avholdes på Hell i Sør-Trøndelag lørdag 9. juni. Delegasjonen fra
Oslo Idrettskrets skal bestå av fem personer. Kretstinget har delegert til kretsstyret å
oppnevne delegasjonen. Siden Oslo Idrettskrets ting avholdes uken før, er det ikke
klart nå hvem som utgjør kretsstyret den 9. juni. Idrettsforbundet åpner imidlertid for å
endre delegater dersom det blir nødvendig. Styret drøftet hvem som burde utgjøre
OIKs delegasjon. For å sikre faglig kontinuitet, mente styret det var viktig å sende
noen av dem som utgjorde tingdelegasjonen i 2011 og som har sittet i kretsstyret den
siste perioden. Kvinnene i delegasjonen ble valgt inn i Idrettsstyret og kan følgelig
ikke stille.
Vedtak:
Følgende delegasjon representerer Oslo Idrettskrets under det ekstraordinære
tinget på Hell 9. juni:
Norvald Mo, Kristin Sund, Nils Johan Waldenstrøm, Ingar Lae og Anya Sødal.
Vararepresentanter er Richard Pedersen og Helene Bugge.
K-297 Orienteringssaker
Styrets representasjon siden sist
Norvald Mo:
Møte med ”Oslo 2022”, 22. mars
Informasjonsmøte for idrettskretsene om en mulig OL-søknad, Gardermoen, 27. mars
Ting i Oslo Skytterkrets, 28. mars
Studietur med Miljø- og samferdselskomiteen, København, 18. april
Lars Trælvik:
Anleggsmøte med Friidrettsforbundet og Friidrettskretsen, 16. april
Ting i Oslo Bowlingkrets, 23. april
Anya Sødal:
Ting i NBBF Region Øst, 28. mars
Endelig fordeling av midler til osloidrettens inkluderingsarbeid og Idrett og
utfordring
Styret fikk utdelt oversikter med endelig fordeling av midler til de to tiltakene.
Gatekamp sommeren 2012
Styret fikk utdelt et notat om hvilke planer som er lagt for Gatekamp til sommeren.
Det blir noen endringer i opplegget fra tidligere år. Nytt av året er at idrettslag kan
søke om å avholde sommeraktiviteter med støtte fra OIK.
Studietur til Danmark med samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre
OIK hadde invitert Samferdsels- og miljøkomiteen til å være med på studietur til
København 18. april. Tema for studieturen var ”Idrettsanlegg i storbyen – nytenkning i
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arkitektur og aktiviteter”. Samferdselsbyråden og byrådssekretæren deltok også på
turen.
Nytt om personal
Det ble gitt en kort orientering om at en person har sluttet i OIK.
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