PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 32/2009-2012
Utsendelsesdato: 24. mai 2012
Merknadsfrist: 30. mai 2012
Møtetid:

Tirsdag 22. mai 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
X
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X

Audun Eikeland møtte som vara for Hege Skau.
Stein Aker fra OBIK deltok i hele møtet med tale- og forslagsrett.
Lars Trælvik deltok i møtet fra og med sak K-301.
Øyvind Nedre og Robert Gausen fra OIKs administrasjon deltok i hele møtet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-298 Protokoller
KS-protokoll nr. 31/2009-2012
K-299 Regnskap pr. 30. april 2012
K-300 Klagesak kommunale midler
K-301 Samling for det nye styret og administrasjonen
K-302 Kommunal plan for idrett og friluftsliv – høring
K-303 Kretstinget: tidsplan, ansvarsområder, oppsummeringer
K-304 Orienteringssaker
Byrådssak 65/12, Olympiske leker/Paralympics – utarbeidelse av søknad
Idrettshall på Årvoll
Ledermøte og ekstraordinært ting 8.-9. juni 2012
Anleggsutvalget i NIF
Styrets representasjon siden sist
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K-298 Protokoller
KS-protokoll nr. 31/2009-2012
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-299 Regnskap pr. 30. april 2012
Regnskap pr. 30. april var på forhånd utsendt. Øyvind Nedre orienterte.
Styret gikk gjennom oversikten og hadde enkelte spørsmål og kommentarer.
Vedtak:
Regnskapet pr. 30. april ble tatt til orientering.
K-300 Klagesak kommunale midler
Oslo Klatreklubb leverte sin søknad om kommunale bidrag 30. mars. Søknadsfristen
var 1. februar. I kvitteringen for innlevert søknad blir de gjort oppmerksom på at et
eventuelt bidrag vil bli avkortet med 25 %. Dette er i henhold til retningslinjene. Oslo
Klatreklubb har sendt inn klage på avkortingen.
Styret diskuterte saken og la vekt på at retningslinjene for fordeling av kommunale
midler er gjort kjent for organisasjonen i god tid før søknadsfristens utløp. Det er ikke
kommet frem forhold i saken som gjør at det er grunn til å avvike fra reglene om
avkorting ved for sent innkomne søknader.
Vedtak:
Klagen fra Oslo Klatreklubb tas ikke til følge.
K-301 Samling for det nye styret og administrasjonen
Av erfaring er det nyttig med en felles samling for administrasjon og styre ved
inngangen til en ny tingperiode. Administrasjonen foreslo at første samling avholdes
på Osloidrettens hus, nærmere bestemt lørdag 8. september. Styret ønsker å få
informasjon om OIKs arbeidsfelt og bli kjent med de fagansvarlige. Det er også viktig
å få god tid til å bli kjent med hverandre. Styrets og administrasjonens rolle i det
videre arbeidet er også sentrale temaer som bør diskuteres.
Vedtak:
8. september arrangeres det samling for styret og administrasjonen på
Osloidrettens Hus. Styret ber administrasjonen å lage et program som tar sikte
på å gi alle en felles forståelse for rolle- og oppgavefordeling og gi innsikt i
hvordan oppgaver løses, samt gi mulighet for å bli bedre kjent. Styret gir innspill
til programmet.
K-302 Kommunal plan for idrett og friluftsliv – høring
Notat om utkast til ny kommunal plan for idrett og friluftsliv 2013-2016 var på
forhånd utsendt. Robert Gausen og Ingrid Tollånes orienterte.
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Oslo kommune har lagt frem et utkast til kommunal plan for idrett og friluftsliv 2012 –
2016 til offentlig høring. Frist for høringen er 1. juni 2012. Saken skal etter planen
behandles i bystyrets i november 2012.
Hvorfor utarbeides en plan for idrett og friluftsliv?
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.
Planen skal blant annet inneholde en evaluering av forrige planperiode, en
presentasjon av status på anleggs- og aktivitetssiden i Oslo, samt mål og strategier for
Oslo kommunes idrettspolitikk for den kommende perioden (Bymiljøetatens nettsider,
2012).
Dokumentet bærer etter administrasjonenes syn preg av å være lite gjennomarbeidet.
Det fremkommer både av planens struktur og innhold. Klipp og lim fremstår som
planens viktigste metode. Bymiljøetaten er tydeligvis klar over dette selv for i
følgebrevet til høringen kan vi lese:
”På grunn av temaets omfang og kompleksitet har det vært nødvendig å gjøre en
prioritering av arbeidet. Det har blitt lagt vekt på utarbeidelse av
handlingsprogrammet med prioritering av tiltak. Dette har medført at planens tekstdel
kan fremstå som noe uferdig og ustrukturert. Tekstdelen vil arbeides videre med i
forhold til strukturering og evt. nedkorting, men det vil ikke gjøres noen vesentlige
endringer når det gjelder innhold før vi har mottatt innspill på høringsuttalelsene.”
Administrasjonen mener det er skuffende å oppleve at et så viktig dokument for
idretten nedprioriteres slik det fremkommer her. Oslo Idrettskrets har siden tidlig på
høsten 2011 vært aktive i forhold til kommunens arbeid med planen. Med målsetting
om å gi kommunen gode innspill ved revideringen av planen ble det arrangert et
anleggsseminar 16. november 2011, med stor deltagelse fra Osloidretten. Idrettslag,
ISU og særidretter har også lagt ned mye arbeid ved innmelding og prioritering av
anleggsforslag. Det er derfor en strek i regningen for mange at innspillene ikke synes
behandlet eller er omtalt i planforslaget.
Styret diskuterte saken inngående. Det ble uttrykt bekymring for at idrettsfeltet i Oslo
har manglende prioritering og at ressurstilgangen i den nye Bymiljøetaten ser ut til å
ha blitt forverret. Det har resultert i at flere prosjekter er forsinket og at kontakten med
den frivillige idretten er merkbart svekket. Situasjonen forsterkes ytterligere av at
etaten sender ut et lite gjennomarbeidet høringsutkast. Styret vil kontakte byråd for
miljø og samferdsel for å gjøre det klart at osloidretten ikke er fornøyd med
situasjonen. Omorganiseringen har til nå ikke vært til fordel for idrettsfeltet. Målet om
effektivisering, styrking av planarbeidet og sterkere faglige miljøer synes ikke å ha
slått til på idrettsfeltet. Det idrettsfaglige miljøet ser snarere ut til å ha blitt svekket.
Vedtak:
OIK svarer på høringen til ny kommunal plan for idrett og friluftsliv 2013-2016
innen fristen med de kommentarer og forslag som frem kom i notatet og i møtet.
Administrasjonen bes om å lage et utkast til brev til byråd for samferdsel og
miljø som sendes på høring til styret. Leder og generalsekretær får i fullmakt til å
godkjenne endelig høringssvar.
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K-303 Kretstinget: tidsplan, ansvarsområder, oppsummeringer
Forslag til tidsplan for gjennomføring av tinget var på forhånd utsendt. Styret gikk
gjennom oversikten og pekte på hvilke temaer som bør drøftes med dirigentene.
Anmodning fra Golfforbundet om å få delta som observatører ble imøtekommet.
Vedtak:
Tidsplanen for kretstinget ble tatt til orientering.
K-304 Orienteringssaker
Byrådssak 65/12, Olympiske leker/Paralympics – utarbeidelse av søknad
Leder og generalsekretær orienterte. Bystyret behandler byrådssaken på sitt møte den
6. juni.
Idrettshall på Årvoll
Richard Pedersen orienterte om situasjonen for Årvoll IL som nå står uten klubbhus.
Saken følges opp administrativt og politisk av OIK.
Ledermøte og ekstraordinært ting 8.-9. juni 2012
Norvald Mo orienterte om saker som skal behandles på møtene den 8. og 9. juni 2012.
Anleggsutvalget i NIF
Helene Bugge orienterte kort om en sak fra anleggsutvalget i NIF.
Styrets representasjon siden sist
Norvald Mo:
Idrettsprisutdeling Rådhuset, 24. april
Idrettskretsledermøte Oslo, 27. – 28. april
Innledet for SVs bystyregruppe om OL 2022, 7. mai
Ting Akershus Idrettskrets, 12. mai
Åpning av kultur- og idrettssal, Haugenstua Scene, 12. mai
Arrangement Vestli IL 40 år, 12. mai
Astrid Waaler Kaas:
Ting Håndball Region Øst, 11. mai
Ingar Lae:
ISU Frogner, 3. mai
Anya Sødal, Lars Trælvik, Astrid W. Kaas, Ingar Lae, Nils Johan Waldenstrøm:
Idrettsprisutdeling Rådhuset, 24. april
Kate Hege Nielsen:
ISU møte i Nordre Aker 26. april og ISU Nordstrand 15. mai
Helene Bugge:
Møte i Stiftelsen Oslo Skøitemuseum, 22. mars
Årsmøte i OOF, Frognerseteren 17. april
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Studietur København med Miljø- og samferdselskomiteen, 18. april
Møte «Idrettens vilkår i Groruddalen», 22. mai
ISU- Møte ISU Nordre Aker, 29. mai
Ting Oslo Skikrets, Readyhuset, 30. mai
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