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Merknader:
Anya Sødal deltok i sak K-150 og K-151.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-146 Protokoller
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K-150 Lovrevisjon – oppfølging av tidligere innspill fra OIK
K-151 Orienteringssaker
Oslobudsjettet 2011 – oppsummering av prosess og resultat
Rådhusplassen 2011 – status for arbeidet
Statens Idrettskonferanse 25.-27. januar 2011 i Tønsberg
Styrets representasjon siden sist
Møte med ISUer og særkretser 8. desember
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K-146 Protokoller
KS-protokoll nr. 15/2009-2012
Vedtak:
Godkjent
K-147 Årsplan 2011
Utkast til årsplan for OIKs virksomhet var på forhånd sendt ut.
Styret drøftet de ulike områdene og tiltak som er foreslått for 2011. Det kom noen
innspill til planen som innarbeides i det endelige utkastet. Styret gir administrasjonen
ytterligere tilbakemeldinger innen styremøtet den 12. januar. Saken behandles endelig
på dette møtet.
Det forelå utkast til møteplan for første halvår 2011.
Vedtak:
Utkast til årsplan for OIKs virksomhet i 2011 ble tatt til orientering. Styret gir
administrasjonen innspill frem til styremøtet den 12. januar. Endelig vedtak
fattes på dette møtet.
Forslag til møteplan for første halvår 2011 ble godkjent.
K-148 Budsjett 2011
Utkast til budsjett var på forhånd sendt ut. Arbeidsutvalget behandlet saken på sitt
møte den 30. november og innstilte til kretsstyret å godkjenne det foreliggende
forslaget.
Vedtak:
Forslag til budsjett 2011 ble godkjent.
K-149 Høring om ny tingsammensetning
Idrettsforbundet sendte ut en høring om ny tingsammensetning den 12. november 2010
med svarfrist den 13. desember 2010. AU drøftet saken på sitt møte den 30. november.
Aus flertall (3) la frem en innstilling til styret med forslag om ikke å støtte en endring
av dagens forholdstall (50/50) mellom særkretser og idrettskretser på tinget.
Mindretallet (1) la frem et alternativt svar fra OIK som foreslår et endret styrkeforhold
mellom særforbund og idrettskretser, i særforbundenes favør. De to alternative
svarbrevene fra OIK ligger som vedlegg til protokollen fra AUs møte den 30.
november.
Styret drøftet saken og det ble votert over de to forslagene. Flertallet (7) støttet AUs
innstilling. Forslaget fra mindretallet fikk 1 stemme.
Høringen fra NIF er også sendt til særkretser og Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene.
De har frist å sende synspunkter på høringen til OIK innen 8. desember. Dersom noen
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av disse skulle komme med tungtveiende argumenter som går i mot styrets anbefaling,
vil styret behandle saken på nytt. Dersom dette ikke skjer før fristens utløp, sendes
brevet til NIF slik det ble foreslått i møtet.
Vedtak:
Oslo Idrettskrets svarer på høringen om tingsammensetning av 12. november
2010 med følgende hovedbudskap:
Styrkeforholdet mellom særforbund og idrettskretser (50/50) på idrettstinget
beholdes. OIK foreslår tre alternative modeller for endring av
delegatfordelingen mellom særforbundene på tinget. Dette gjøres for å styrke de
største særforbundenes representasjon.
K-150 Lovrevisjon – oppfølging av tidligere innspill fra OIK
Saken ble behandlet i to deler. Del 1 omhandlet kommentarer til NIFs brev av 22.
november 2010 om forslag til endringer i NIFs lov. Del 2 dreide seg om OIK burde
spille inn flere områder til lovrevisjonen. Frist for innspill er satt til 5. januar 2011.
To notater var på forhånd sendt ut med kopi av brev fra NIF datert 22. november 2010,
brev av 25. mars fra OIK til NIF og notat til kretsstyret fra lovutvalget i OIK datert 31.
desember 2009. AU fikk en gjennomgang av NIFs foreslåtte lovendringer og
kommentarer til disse av Gunnar-Martin Kjenner på sitt møte den 30. november.
Mulige nye områder for lovrevisjon ble også diskutert.
Kretsstyret vedtok i sak K-83 tre områder som burde bli inkludert i NIFs lovrevisjon
og meddelt NIF. Ingen av dem ble tatt med i første runde med lovrevisjon, jf. brev av
22. november 2010 fra NIF.
Vedtak:
Del 1:
Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til kommentarer og innspill
til NIFs foreslåtte lovendringer i brev av 22. november 2010. OIK gir
kommentarer til § 2-17, § 11-2, § 11-3 og § 11-10.
Del 2:
Kretsstyret ber lovutvalget om å utarbeide forslag på lovparagrafer på følgende
områder innen utgangen av desember 2010:
1. Idrettens nøytralitet
2. Opprettelse av et eget påtaleorgan
3. Forvaltningssaker: klageordning, saksbehandlingsregler og opprettelse av en
ombudsmannsordning
4. Høring før vedtak av lovnormer
5. Økonomisk kriminalitet
Det er ønskelig at lovutvalget bestreber seg med å se flere av områdene i
sammenheng.
Lovforslagene behandles i et ekstraordinært styremøte den 4. januar 2011.
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K-151 Orienteringssaker
Oslobudsjettet 2011 – oppsummering av prosess og resultat
Styret oppsummerte arbeidet med Oslobudsjettet 2011. Det ble uttrykt glede over de
resultatene som var oppnådd. Administrasjonen bes om å lage en endelig framstilling
av innholdet i budsjettet på idrettsområdet.
Rådhusplassen 2011 – status for arbeidet
Kate Hege Nielsen orienterte. Arbeidet er kommet godt i gang og stadig flere
særforbund melder sin interesse for å delta. Norvald Mo skal ønske velkommen
sammen med Idrettspresident og ordfører.
Statens Idrettskonferanse 25.-27. januar 2011 i Tønsberg
Leder og generalsekretær har takket ja til å holde innlegg på konferansen.
Styrets møtevirksomhet siden sist
Anya Sødal: Møte med ISU-St.Hanshaugen og OIKs administrasjon 16. november.
Ingar Lae: ISU Frogner 30. november.
Kate Hege Nielsen, Nils Johan Waldenstrøm og Helene Bugge deltok på seminar om
inkludering i OIKs regi den 1. desember.
Astrid W. Kaas: Innlegg og deltakelse på Fylkesmannens markaseminar, 15.
november. Møte med skikretsen 15. november.
Norvald Mo:
Møte med skikretsen 15. november.
Møte med Interessegruppen for tak over skøytebanen på Valle Hovin 1. desember.
Møte med Vålerenga Fotball om nytt stadionbygg på Valle Hovin 3. desember.
Møte med ISUer og særkretser 8. desember
Det ble gitt en status for påmeldingen og praktisk informasjon.
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