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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

        KS-møte nr. 14/2009-2012   

        Utsendelsesdato: 7. oktober 2010 

        Merknadsfrist:   13. oktober 2010  

 

Møtetid:    Tirsdag 5. oktober 2010                  Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Norvald Mo  X   

Nestleder: Astrid Waaler Kaas X   

Medlem: Helene Bugge X   

Medlem: Ingar Lae X   

Medlem: Richard Pedersen X           

Medlem: Anya Sødal X   

Medlem: Lars Trælvik X   

Ansattes representant: Hege Walsig Skau X   

1. varamedlem: Nils Johan Waldenstrøm X   

2. varamedlem: Kate Hege Nielsen X   

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Rådgiver: Ivar Glomstein X   

Merknader:  

Bodil Wang fra Oslo bedriftsidrettskrets deltok under behandlingen av sak K-125 med tale- og 

forslagsrett.  

Anya Sødal deltok kun i behandlingen av sak K-125. 

Fra administrasjonen deltok Audun Eikeland under sakene K-125 og K-126, mens Øyvind 

Nedre deltok i hele møtet.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K- 124 Protokoll nr. 13/2009-2012 

 

K-125      Oslobudsjettet 2011 – gjennomgang og prioriteringer 

 

K-126      Fordeling av kommunale midler  

 

K-127    LAM-fordeling 2011 – fordeling til fem IL som ble stående utenfor fordelingen i bydelene 

 

K-128     Ny visuell profil i Norges Idrettsforbund – bruk av logo 

 

K-129     Revisjon av retningslinjer for ISU 

 

K-130     Fordeling av grunnstøtte til idrettslagene – forslag til endringer i retningslinjene 

 

K-131     Årsplan 2010 – status for gjennomføring 

 

K-132     ENØK-analyse av hus og hall – deling av kostnader med Stiftelsen Osloidrett 

 

K-133     Idrettsregistreringen 2010 – idrettslag som skal settes under administrasjon 

 

K-134    Innspill til valgkomiteen i NIF 

 

K-135   Orienteringssaker 

  OIKs nye nettsider 

 Styrets representasjon siden sist  

  Kretsledermøtet 3.-5. september på Hamar  

  ISU-møte 14. september 2010 på Osloidrettens hus 
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Prisutdeling i Rådhuset 2011 

Invitasjon fra fotballkretsen 

Seminar om Markaloven  

 

 

 

K-124 Protokoller  

KS-protokoll nr. 13/2009-2012 

 

Vedtak: 

Godkjent 

 

K-125 Oslobudsjettet 2011 – gjennomgang og prioriteringer 

 

Notat med oversikt over byrådets budsjettforslag på idrettsområdet og forslag 

til OIKs prioriteringer i det videre arbeidet var på forhånd sendt ut.  

Rådgiver og generalsekretær gikk gjennom saken.  

 

Styret diskuterte forslagene.  

 

Vedtak:  

 

OIKs budsjettønsker deles i fire kategorier: 

a. Midler til prosjektering av mulige nye anlegg 

b. Midler til realisering av nye anlegg 

c. Midler til rehabilitering 

d. Skoleidrettshaller 

 

Innenfor de to første kategorier er rekkefølgen uttrykk for en 

prioritering. 
 

a.  Midler til prosjektering av mulige nye anlegg 

 

1.  Frogner stadion 

 Til forprosjekt is- og flerbrukshall.     

   6 mill. kr 

 

2.  Anlegg for svømming og stup med internasjonale mål 

OIK mener at forprosjektet må sluttføres slik at man kan vurdere 

mulighetene  

og kostnadene for et svømmeanlegg i Oslo.  

Bevilgning til forprosjektering.                

 0,25 mill.kr 

 

3.  Prosjektering av ro-/padlebane Bestumkilen     

 0,5  mill. kr 

 

4.  Prosjektering av idrettshaller på Ullern    

Prosjektet er avhengig av en betydelig egenfinansiering   

 2 mill. kr 
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5.  Garderober Vestre Aker Skiklub 

Prosjektering av garderober for fotball-/friidrettsbaner med byggestart 

2012 100.000  kr 

 

b. Midler til realisering av nye anlegg 

 

1. Skytehall på Åsland 

Bystyret har avsatt totalt 47,2 mill kroner, herunder 10 mill kroner i 

beregnet spillemiddeltilskudd. Etter gjennomført KS2 er anbefalt 

kostnadsramme satt til 84,7 mill kroner (P85). Det er imidlertid ikke 

denne summen som gir den sannsynlige omkostningen for prosjektet. P50 

som vil være målsummen for prosjektledelsen er 72,5 mill kr. 

En realisering av prosjekter vil sannsynligvis kreve en økning av 

bevilgningene i økonomiplanen på 20 mill. kr (da man forutsetter 5 mill. 

kr i private midler). Bevilgningene kan tas over flere budsjettår. 

 

2. Leirskallen Turnhall  

Bystyret har i budsjettet for 2010 avsatt 10 mill kroner til oppstart av 

prosjektet. En konseptvalgutredning er under arbeid, og byrådet vil 

komme tilbake til bystyret med en anbefaling når KS1 er gjennomført. 

 

OIK mener at det er svært lite som tyder på at tiltaket ikke kan 

gjennomføres innen en akseptabel økonomisk ramme. Vi foreslår derfor 

at det settes av 36,5 mill. kr i økonomiplanen. 

 

3. Linderudkollen langrennsanlegg 

Utvikling av anlegget til et sentralt kunstsnøanlegg for langrenn og  

kombinert, fase 1 (fase 2 er stipulert til 6 mill. kr).   

  9 mill. kr 

 

4. Kringsjå sandvolleyballarena (4 baner med tribune)   

 1,8 mill. kr 

 

c.  Midler til rehabilitering 

 

Vi foreslår følgende rehabiliteringsprosjekter gjennomført i 2011: 

 

Utskifting av kunstgress: 
 

Høybråten kunstgress                                    6,0 mill. 

Jordal kunstgress                                           6,0 mill. 

Tørteberg/Friggfeltet                                      6,0 mill. 

  

Klubbhus:  

Jordal (nye beredere, innvendig oppussing) 2 mill. 

Nordre Åsen (garderober)                                1 mill. 

  

Annet:  

Jordal Amfi (bærekonstruksjoner)                               5 mill. 

Periodisk rehabilitering av gress- og grusbane og           

reparasjon av kunstgressbaner 10 mill. 
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Bislett (nødstrømsaggregat) 2 mill. 

  

Idrettshaller:  

Stovner Idrettshall (takkonstruksjon)                2 mill.     

  

Reserve til akutte rehabiliteringsbehov  10 mill. 

  

Totalsummen for disse tiltakene er 50 mill. kr. Byrådet forslår 20 mill. i 

sitt forslag til såkalt ”styrket rehabilitering – bad og idrettsanlegg”. 

Dersom man deler denne potten skjematisk i 10 mill. kr til hver kategori, 

kan 10 mill. inngå i ovennevnte prosjektoversikt som midlene til akutte 

rehabiliteringsbehov. I så fall blir vårt forslag en økning på 40 mill. kr. 

 

d.  Skoleidrettshaller 

Vi bør ta et initiativ for å få bystyret til å utvide rammen for Sandaker 

skole slik at den omfatter en skoleidrettshall. 

 

K-126 Fordeling av kommunale midler 

 

Notat med forslag til fordeling av kommunale midler på postene 2A, 3A, 3B, 

4, 7 og 8 var på forhånd sendt ut.  

 

Styret gikk gjennom listene med forslag til fordeling og diskuterte hvorvidt 

administrasjonens forslag om overføring av midler fra 3 A til 2A skulle gjøres. 

Styret var enig i at den totale summen til fordeling på post 3A hadde blitt stor i 

2010 sett opp mot total søknadssum og forslaget til tildelinger. Styret kom 

derfor frem til at en overføring ville være positiv for å imøtekomme flere 

søknader på post 2A.  Refusjonssatsen blir dermed på likt nivå som i 2009.   

 

Vedtak: 

 

Det overføres kr 500 000 fra post 3A, driftstilskudd til idrettslagseide 

idrettsanlegg til post 2A, refusjon av anleggs- og lokalleie. 
Det fremlagte forslaget til fordeling på følgende poster vedtas:  

2A Refusjon av anleggs- og lokalleie 

3A Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg 

3B Særskilte tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg 

4 Reisetilskudd 

7 Andre formål 

8 Idrett for funksjonshemmede 

K-127 LAM-fordeling 2011 – fordeling til fem Idrettslag som ble stående utenfor 

fordelingen i bydelene 

 

Tre klubber ble feilaktig utelatt fra regnearket og de bydelsvise listene i OIK-

nytt nr. 3 over lag som kunne tildeles LAM. De påklaget utelatelsene 
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forholdsvis raskt. Administrasjonen undersøkte sakene og registrerte at feilen 

lå på OIKs side, hvoretter den beklaget forholdet overfor de involverte. 

Klubbene fikk samtidig beskjed om at de ville få tildeling direkte fra OIK og 

ikke behøvde møte i ISU. 

 

Vedtak: 

 

OIK benytter følgende prosedyre for tildeling til klubber som er blitt 

feilaktig utelatt fra listene over lag som kan tildeles LAM:  

 Lagene får sin tildeling direkte fra OIK som om de var 

gjennomsnittsklubber (bygjennomsnittstildeling pr. hode). 

 Midlene hentes fra tildelingene i de femten bydelene ved at 

tildelingene til hver enkelt klubb blir redusert forholdsmessig.  

 

K-128 Ny visuell profil i Norges Idrettsforbund – bruk av logo 

 

I et brev fra NIFs generalsekretær til alle organisasjonssjefer av 20. september 

heter det om endring av profilprogram for Norges Idrettsforbund: 

Men det er ikke bare NIF sentralt som skifter. Også Olympiatoppen og alle 

idrettskretsene inngår i samme logosystem med navn, flaggstripe og olympiske 

ringer. […] Det er Norges Idrettsforbunds ønske og vilje at den nye visuelle 

profilen skal tydeliggjøre og styrke vårt omdømme og posisjon i samfunnet. 

Det tydelige logohierarkiet, der også idrettskretsene inngår, vil styrke 

merkevaren og tilknytningen til samme organisasjon. Idrettskretsens styrer kan 

fortsatt velge å beholde sin gamle logo, men muligheten for å ta i bruk den nye 

et tilstede fra og med i dag. 

 

Styret diskuterte saken bredt og vurderte flere sider av saken. Det viktigste 

argumentet for å beholde dagens OIK-logo er egen identitet og fleksibilitet 

med hensyn til sponsorer og markedsføring. Flere mente idrettskretsene 

fremstår anonymt på den nye logoen. Prosessen som har vært ført frem til 

endelig resultat har heller ikke vært så inkluderende som den burde vært.  

OIKs sterke posisjon inn mot Oslo kommune er et argument for å beholde 

logoen og styrken i den merkevaren som er bygget opp over lang tid. OIk 

sender et brev til NIF med informasjon om vedtaket og begrunnelsene for det.  

 

Vedtak:  

Oslo Idrettskrets viderefører bruken av eksisterende logo.  

 

K-129 Revisjon av retningslinjer for ISU 

 

Idrettslagene har kun rett til å delta på møter i ISU i den bydel de er registrert.  

For personer som melder seg inn i klubber i flere/andre bydeler vil det etter 

dagens retningslinjer være mulig å bli valgt inn i AU i ISU i flere bydeler 

gjennom ulike klubber. Enkeltpersoner som har som mål å oppnå innflytelse 

for bestemte saker, kan med andre ord enkelt ”kuppe” flere ISUer ved å stille 

til valg i mange av ISUenes arbeidsutvalg. For å unngå dette, fremmer 

administrasjonen et forslag om at en person kan kun være representert og ha 

verv i ett Idrettens samarbeidsutvalg. 
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Vedtak: 

 

Det tas inn et nytt punkt i retningslinjene for ISU som lyder: 

En person kan kun være representert og ha verv i ett Idrettens 

samarbeidsutvalg. 

 

K-130 Fordeling av grunnstøtte til idrettslagene – forslag til endringer i 

retningslinjene 

 

Forslag på endringer av administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag har blitt 

drøftet flere ganger av kretsstyret i 2010. Forslag til endringer skal sendes inn 

til Oslo kommune når alle tilskuddsordningene er gjennomgått.  

 

Administrasjonens forslag bygger på følgende prinsipper som kretsstyret 

tidligere har vedtatt: 

 Det er medlemstallene som skal danne grunnlag for fordeling, ikke 

aktivitetstall.  

 Det gjøres ingen endringer i fordelingen til allianseidrettslagene.  

 De største idrettslagene bør styrkes. 

 Styret bør ha fleksibilitet i fordeling av tilskuddet som tilpasses 

størrelsen på rammetilskuddet det enkelte år.  

Styret diskuterte administrasjonens forslag på å gi gruppetilskudd til 

fleridrettslag som hadde 800 medlemmer eller mer og et økt tilskudd fra 3000 

kr pr. gruppe til 5000 kr pr. gruppe. Det forelå en oversikt over hvilke lag som 

ville fått endringer dersom dette var innført i forbindelse med tildelingen i 

2010.   

Styret kom fram til at en økning til 5 000 kr pr. gruppe er positivt. Når det 

gjelder antallet medlemmer som skal utløse gruppetilskudd, vil styret at 

innslagspunktet settes årlig og settes et sted mellom 600 og 800 medlemmer.  

Vedtak:  

Følgende endringer skal foreslås for Oslo kommune:  

 

Tilskuddsordningen Administrasjons- og driftsbidrag idrettslag endrer 

navn til Grunnstøtte til idrettslag. 

 

Antall medlemmer 25 år eller yngre pr. 31.12. legges til grunn for 

fordelingen.   

 

Allianseidrettslag (overbygningen) er ikke stønadsberettiget.   

 

Medlemmene må ha betalt minst 1/3 av tilskuddssatsen året før tildeling. 

 

Fleridrettslag med et visst antall medlemmer, gis et gruppetilskudd på kr 

5 000. Gruppetilskuddet beregnes ut fra det antall særforbund som 

idrettslaget er medlem av. Kretsstyret vedtar hvert år det antall 
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medlemmer idrettslaget må ha for å kunne motta gruppetilskudd. 

Innslagspunktet settes et sted mellom 600 og 800 medlemmer.  
 

K-131 Årsplan 2010 – status for gjennomføring 

 

Halvårsrapport for årsplanen var sendt ut i forbindelse med forrige styremøte, 

den 31. august.  

 

Styret gikk gjennom statusrapporten og sa seg tilfreds med administrasjonens 

arbeid. En endelig rapport over måloppnåelse på de ulike områdene legges 

frem for styret ved årsskiftet.  

 

Vedtak: 

Styret tok statusgjennomgangen til orientering.  

 

K-132 ENØK-analyse av hus og hall – deling av kostnader med Stiftelsen 

Osloidrett 

 

Stiftelsen Osloidrett har inngått en avtale om ENØK-analyse av hus og hall 

med Multiconsult. Hensikten med arbeidet er å få kartlagt hvilke muligheter 

som eksisterer for å få redusert energibruken i hus og hall. På sikt er målet å 

spare energiutgifter gjennom foreslåtte tiltak. Arbeidet til Multiconsult ventes 

å være sluttført medio oktober 2010.  

 

ENØK-analysen koster totalt kr 94 500 inkl. mva. dersom det ikke påløper 

ekstra kostnader som ikke var forutsatt når avtalen ble inngått Stiftelsens 

egenandel er kr 50 750 inkl. mva. Resten dekkes av Enøketaten i Oslo 

kommune (kr 43 750 inkl.mva).  

 

Stiftelsen vedtok på sitt møte 5. mai 2010 å rette en forespørsel til Oslo 

Idrettskrets om kretsen er villig til å betale halvparten av kostnadene, dvs. kr 

25 375 inkl. mva.  

 

Vedtak: 

Oslo Idrettskrets deler kostnadene for utarbeidelse av ENØK-analyse 

med Stiftelsen Osloidrett med kr 25 375 inkl. mva. Kostnadene belastes 

avdeling 30. 

 

K-133 Idrettsregistreringen 2010 – idrettslag som skal settes under 

administrasjon 

 

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 sjekket nærmere.  

 

I Oslo har 29 lag blitt sjekket. Av disse er ti lag funnet i orden og skal leve 

videre. 14 har bedt om å bli meldt ut og ønsker å leve videre på utsiden av 

NIF.  Fem idrettslag skal settes under administrasjon med den hensikt å 

oppløse disse. Alle de fem lagene har blitt varslet om at de kan bli oppløst i 

brev av 3. mars 2010. Lagene er juridiske enheter som OIK må oppløse.  
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Styret må vedta å sette lagene under administrasjon og innsette et 

interimsstyre. Administrasjonen foreslår at AU innstilles til å være 

interimsstyre for alle lagene. Interimsstyrene for lagene vedtar oppløsning, at 

konti avsluttes og at midlene overføres til OIK.  

 

Vedtak: 

A: 

Frogner Ballklubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov  

§ 2-12. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre: 

Leder:  Norvald Mo 

Nestleder: Astrid Waaler Kaas 

Medlem: Helene Bugge 

Varamedlem: Richard Pedersen 

 

Maritim IL settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 2-12. 

Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre: 

Leder:  Norvald Mo 

Nestleder: Astrid Waaler Kaas 

Medlem: Helene Bugge 

Varamedlem: Richard Pedersen 

 

Oslo Hip Hop klubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 

2-12. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre: 

Leder:  Norvald Mo 

Nestleder: Astrid Waaler Kaas 

Medlem: Helene Bugge 

Varamedlem: Richard Pedersen 

 

Tyrili Klatreklubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 

2-12. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre: 

Leder:  Norvald Mo 

Nestleder: Astrid Waaler Kaas 

Medlem: Helene Bugge 

Varamedlem: Richard Pedersen 

 

Torshov Idrettsklubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov 

§ 2-12. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre: 

Leder:  Norvald Mo 

Nestleder: Astrid Waaler Kaas 

Medlem: Helene Bugge 

Varamedlem: Richard Pedersen 

 
B: 

Økonomiske 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-134 Innspill til valgkomiteen i NIF 

 

Brev fra valgkomiteen i NIF var på forhånd utsendt.  

 

Vedtak:  

Saken ble foreløpig drøftet. Endelig innspill fra styret blir vedtatt i et 

senere møte.  

 

K-135 Orienteringssaker 

 

OIKs nye nettsider lansert 20. september 

Styret fikk en gjennomgang av OIKs nettsider som nå er en del av 

Idrettsforbundets felles profil. OIKs nettsider er nå mer fyldig og 

forhåpentligvis mer brukervennlig enn de gamle sidene.  

 

Styrets representasjon siden sist  

Norvald Mo:  

Kretsledermøte 3.-5. september. Møte med alle ISU på Osloidrettens Hus, 14.  

september. Avduking av byste av Martinus Lørdahl, 17. september. Møte i  

kontrollkomiteen, 21. september. Åpning av Bjøråsen kunstgressbane, 22.  

september. ISU Bjerke, 28. september. Møte med Jan Bøhler, leder i 

programkomiteen til Oslo Ap, 5. oktober.  

 

Helene Bugge:  

Møte i Stiftelsen Osloidrett, 1. september. ISU Vestre Aker, 7.  

og 20. september, ISU Nordre Aker 24. august og 28. september. 

 

Nils Johan Waldenstrøm:  

Møte i Stiftelsen Osloidrett, 1. september. ISU Gamle Oslo, 22. september,  

ISU Sagene 28. september. 

 

Astrid Waaler Kaas:  

Kretsledermøte 3.-5. september. ISU Østensjø, 29. september.  

 

Lars Trælvik:  

Møte med alle ISU på Osloidrettens Hus, 14. september. ISU Søndre  

Nordstrand, 22. september.  

 

Anya Sødal:  

Møte med alle ISU på Osloidrettens Hus, 14. september. 

 

Kate Hege Nielsen:  

Møte med alle ISU på Osloidrettens Hus, 14. september. 

 

Richard Pedersen: 

ISU Grorud 22. september. ISU Alna 20. september.  

 

Kretsledermøtet 3.-5. september på Hamar  

Norvald Mo og Astrid Waaler Kaas deltok fra styret og generalsekretær  

Ingrid Tollånes fra administrasjonen. Saker som ble drøftet på møtet var bl.a. 
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nytt idrettspolitisk dokument, tingsammensetning, idrettens medlemsregister,  

anlegg og anleggspolitikk, internasjonalt idrettssamarbeid, jubileumsåret og  

Idrettstinget 2011.  

 

ISU-møte 14. september 2010 på Osloidrettens hus 

Hovedtemaet for møtet var OIKs innspill til de politiske partiene i 

kommunevalgkampen høsten 2011. På møtet ble hovedbudskap og prosess 

gjennomgått. Et annet viktig punkt på dagsordenen var ISUenes rolle i 

valgkampen.  

 

Prisutdeling i Rådhuset i 2011 

Prisutdelingen i Rådhuset avholdes tirsdag 12. april 2011.  

 

Invitasjon fra fotballkretsen 

Nils Johan Waldenstrøm deltar på fotballkretsens seminar på Ullevål stadion, 

lørdag 23. oktober 2010.  

 

Seminar om Markaloven 
Astrid Waaler Kaas og Helene Bugge deltar på seminar om Markaloven den 

15. november 2010. Kaas holder innlegg for OIK. Seminaret arrangeres av 

Miljøverndepartementet i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

 
 


