PROTOKOLL
KRETSSTYRET
KS-møte nr. 4-2009/2011
Utsendelsesdato: 3. november 2009
Merknadsfrist: 13. november 2009
Møtetid:

Onsdag, 28. oktober 2009

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ansattes representant:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Generalsekretær:
Økonomisjef:
Rådgiver:
Sekretær:

Norvald Mo
Astrid Waaler Kaas
Helene Bugge
Ingar Lae
Richard Pedersen
Anya Sødal
Lars Trælvik
Hege Skau
Nils Johan Waldenstrøm
Kate Hege Nielsen
Ingrid Tollånes
Øyvind Nedre
Ivar Glomstein
Julitta Skovlie

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg
Til stede
X
X
X
X
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X

Merknader: Anleggsrådgiver Robert Gausen var til stede under møtet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak K-35
Åpen ½ time/protokoller
Sak K-36
OIKs regnskap pr. 30.9.2009
Sak K-37
Fordeling av LAM 2009 – klagesaker
Sak K-38
Fordeling av LAM. Forslag til utjevningsmodell.
Sak K-39
Fordeling av fagområder blant styremedlemmene
Sak K-40
Retningslinjer for treningstider i kommunale idrettshaller
Sak K-41
Valg av medlemmer til Stiftelsen Osloidrett
Sak K-42
Medlemsundersøkelsen – konsekvenser for et idrettslag
Sak K-43
Valg av varamedlemmer til Oslo Idrettshaller A/S
Sak K-44
Orienteringssaker
Møte med Jøran Kallmyr 15. oktober 2009
Møte i Oslo og Omland friluftsråd om Tryvannsutbyggingen 15.10.09
Møte med kontrollkomiteen 20.10.09
Møte om Lille Bislett 21.10.09
Idretsstyrets orienteringsmøte 23/10-09
EM 2016 møte i Byrådsavdelingen 22.10.09
Møte i forbindelse med Oslobudsjettet 2010
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K-35 Åpen ½ time/protokoller
Åpen ½ time
Under denne sak ble følgende berørt:
Kate Nielsen og Richard Pedersen har vært på møte i Oslo Idrettshaller A/S.
Leder og generalsekretær var på markeringen av BSKs 100 års jubileum i Rådhuset.
23. oktober. Leder var også til stede på festmiddagen på Oslo Plaza 24. oktober.
Protokoller
Følgende protokoller forelå til sluttbehandling:
KS-protokoll nr. 3/2009-2012 og AU-protokoll nr. 2/2009-2012.
Vedtak:
Orienteringene under åpen ½ time tas til etterretning.
KS-protokoll nr. 3/2009-2012 og AU-protokoll nr. 2/2009-2012 ble godkjent.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-36 OIKs regnskap 30.9.2009
OIKs resultatregnskap med balanserapport var på forhånd utsendt.
Økonomisjefen orienterte.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-37 Fordeling av LAM 2009 – klagesaker
OIK har mottatt klager eller innspill som styret har valgt å betrakte som klage på
vedtaket i fire ISU; Grorud, Stovner, Alna og Østensjø
Grorud
Romsås Idrettslag var blitt forhindret i å komme til møte i ISU og ble derfor ikke
tildelt midler. Kretsstyret mener årsaken til fraværet bør tas hensyn til og vil
imøtekomme klagen.
Vedtak:
Innstillingen fra Grorud endres slik at Romsås IL får en tildeling som om de var
på møtet.
Stovner
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Chon-Ji Taekwondo hadde ikke levert påkrevd dokumentasjon innen fristen og ble
derfor ikke tildelt støtte. Kretsstyret mener ISU Stovner har fulgt riktige prosedyrer og
avviser anken fra klubben.
Vedtak:
Anken fra Chon-Ji Taekwondo Vestli avvises.
Alna
Furuset Sentrum Landhockey IF ble ikke tildelt støtte. Klubben hadde ikke levert
påkrevd dokumentasjon til ISU Alna innen fristen. Kretsstyret mener ISU Alna har
fulgt alle regler og prosedyrer og avviser anken fra klubben.
Vedtak:
Anken fra Furuset Sentrum Landhockey IF avvises.
Østensjø
Nøklevann ro- og padleklubb har klaget på vedtaket fra ISU Østensjø. Klubben blir
tildelt støtte for 20 % av klubbens medlemmer i aldersgruppen 6-19 år.
Styret drøftet saken inngående og finner det rimelig at klubben skal ha noe avkortet
støtte. Dette begrunnes med den type aktiviteter klubben driver. Styret mener
imidlertid at ISUs vedtak om å støtte 20 % av klubbens medlemmer er for lav.
Redegjørelsen fra klubben til OIK viser at det er satt i gang tiltak som øker den
organiserte aktiviteten i klubbregi for de prioriterte målgruppene. Styret vil gi klubben
støtte ut fra 30 % av medlemmene i målgruppen og følge klubbens utvikling videre.
Dersom det organiserte aktivitetstilbudet økes fremover, vil støttenivået kunne
vurderes på ny.
Vedtak:
Tildelingen i ISU Østensjø endres, slik at Nøklevann ro- og padleklubb tildeles
støtte for 30 % av medlemmene i aldersgruppen 6-19 år.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-38 Fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM). Forslag til utjevningsmodell for å
hindre at idrettslag registrert i bydeler med særlig høy organisasjonsprosent
kommer urimelig ut
Administrasjonens notat om fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM) – Premisser
før sluttfordeling 2009 var på forhånd utsendt.
Generalsekretæren orienterte.
Bakgrunnen for saken er Frogner ISU som i e-post datert 4. oktober 2009 har bedt om
at kretsstyret vurderer endringer i fordelingen av LAM i bydel Frogner. Sammenliknet
med de andre bydelene, får idrettslagene i bydelen mye mindre pr. medlem i LAM enn
idrettslag i andre bydeler. Dette skyldes svært høy organisasjonsprosent i bydelen.
Bydelen har mange store idrettsklubber som trekker organisasjonsprosenten opp.
Administrasjonen vurderer det slik at en viktig grunn for den høye
organisasjonsprosenten er at det er registrert flere store lag i bydelen som har
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medlemmer i mange – kanskje alle – bydeler i Oslo. Fordi særlig ett av lagene er
spesielt stort, slår det kraftig ut på fordelingen til de andre lagene i bydelen.
Hensikten med en endring i fordelingsmodellen, er å redusere skjevfordeling i LAM
mellom bydelene.
For å løse problemet med at enkelte bydeler har betydelig høyere organisasjonsprosent
enn andre, foreslo administrasjonen følgende modell for fordeling:
1. Gjennomsnittlig organisasjonsprosent i bydelene fastsettes for aldersgruppen 6-19
år. I 2009 er den på 81,4.
2. Deretter defineres en grense på 150 prosent av den gjennomsnittlige
organisasjonsprosenten i Oslo. I 2009 er den på 122,1. Dersom en bydel har en
organisasjonsprosent over denne, tas det største laget ut av den bydelsvise
fordelingen, deretter det nest største osv. helt til bydelens organisasjonsprosent er
lavere enn 150 prosent av bygjennomsnittet.
3. De lag som tas ut av den bydelsvise fordelingen får hele sin støtte av den sentrale
potten som om det var et lag i en gjennomsnittsbydel.
4. Skiforeningen holdes utenfor denne modellen og får tildeling etter tidligere
vedtatte kriterier.
Vedtak:
Styret sluttet seg til administrasjonens forslag til utjevningsmodell for fordeling
av LAM i bydelene.
Ordningen iverksettes fra 2010.
Det vil bli orientert om saken på møtet med ISUene 24. november 2009.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-39 Fordeling av fagområder blant styremedlemmene
Administrasjonens notat med forslag på fordeling av styrets medlemmer som
kontaktpersoner på fagområder ble lagt frem.
Generalsekretæren orienterte.
På styremøtet den 6. oktober 2009 vedtok styret å fordele fagområdene i
langtidsplanen på styremedlemmene.
Oppgavene som følger av å være kontaktperson er disse:
o Holde seg oppdatert i løpende saker og er diskusjonspartner for de
fagansvarlige i administrasjonen.
o Representere OIK ved åpninger, konferanser og andre typer arrangementer.
o Delta i debatter og møter hvor det er naturlig at styret er representert.
o Delta i interne og eksterne arbeidsgrupper innen fagfeltet.
Ut fra innmeldte ønsker fra styremedlemmene, har administrasjonen følgende forslag
til fordeling:
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1. Fysisk aktivitet og helse (eks. Aktiv på dagtid, 60+, Stor og sterk,
Treningskontaktet, dvs. deler av punkt 1 i langtidsplanen): Anya Sødal
2. Aktivitet (eks. integrering, foreldreengasjement, funksjonshemmede, dvs. deler
av punkt 1 i langtidsplanen): Lars Trælvik
3. Anlegg inkl. Marka (pkt. 2 i langtidsplanen): Astrid Waaler Kaas, Ingar Lae,
Helene Bugge og Richard Pedersen
4. Organisasjon og økonomi (eks. klubbutvikling, kompetanse, organisasjon, dvs. pkt.
3 og 4 i langtidsplanen): Kate Hege Nielsen og Nils Johan Waldenstrøm.
Vedtak:
Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til fordeling av oppgaver.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-40 Retningslinjer for treningstider i kommunale idrettshaller
Administrasjonens notat med forslag til nye retningslinjer for fordeling av treningstider
i kommunale idrettshaller samt gjeldende retningslinjer var på forhånd utsendt.
Anleggsrådgiver orienterte.
Begrunnelse for endringer i retningslinjene for fordeling av treningstid i kommunale
haller er bedre utnyttelse av idrettshallene, rettferdig fordeling, enklere forvaltning og
muligheter for nye brukergrupper i hallene.
Vedtak:
Forslag til nye retningslinjer sendes på høring med frist for tilbakemelding
20.12.2009. Høringsinstanser er:
Særkretser/regioner (forbund der regionale ledd ikke finnes)
Idrettslag
Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene
Idrettsetaten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-41 Valg av medlemmer til Stiftelsen Osloidrett
Administrasjonens notat om valg av to medlemmer til Stiftelsen Osloidrett og
vedtekter var tidligere utsendt. Leder orienterte.
To av medlemmene i nåværende styre er på valg ved utgangen av 2009.
Vedtak:
Som leder for Stiftelsen Osloidrett velges Helene Bugge og Nils Johan
Waldenstrøm velges som varamedlem til styret.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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K-42 Medlemsundersøkelsen – konsekvenser for et idrettslag
Administrasjonens notat om medlemsundersøkelse var på forhånd utsendt.
Generalsekretæren orienterte.
Administrasjonen foreslår for styret at klubben ikke blir tildelt kommunale midler eller
LAM i 2009. Idrettslaget har sendt inn påkrevd dokumentasjon som ikke godkjennes.
Basert på kretsstyrets drøftelser ble følgende vedtak fattet.
Vedtak:
Idrettslaget blir ikke tildelt kommunale midler eller LAM i 2009. Begrunnelsen
er at påkrevd dokumentasjon ikke godkjennes.
Leder og generalsekretær får fullmakt til å håndtere saken videre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-43 Valg av varamedlemmer til Oslo Idrettshaller A/S
Vedtak:
Som varamedlemmer fra OIKs styre til Oslo Idretthaller A/S velges Helene
Bugge og Nils Johan Waldenstrøm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-44 Orienteringssaker
Møte med Jøran Kallmyr 15.10.09
Leder og generalsekretær refererte fra møte med den nye byråden som har fått ansvaret
for idrett. Det var et positivt møte og mange saker ble drøftet. Oslo Idrettskrets ble
bedt om å komme med innspill til de årlige budsjettene allerede i mars. Byråden ønsket
et møte med kretsen ut på våren 2010 hvor prioriterte budsjettsaker blir gjennomgått.
Møte i Oslo og Omland Friluftsråd om Tryvannsutbyggingen 15.10.09
Nestleder orienterte fra møte om Tryvannsutbyggingen. Hun ba om at styret blir
orientert om bakgrunnen for OIKs medlemskap i OOF ved en senere anledning.
Møte med kontrollkomiteen 20.10.09
Leder, nestleder, generalsekretær og økonomisjef hadde møte med kontrollkomiteen.
Formålet med møtet var å avklare kontrollkomiteens oppgaver og diskutere
samarbeidsformene mellom komiteen og OIK. Referatet ble delt ut til kretsstyret.
Møte om Lille Bislett 21.10.09
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Anya Sødal orienterte. Det er bevilget 8,8 mill kroner til parkmessig opparbeidelse
med idrettselementer på Lille Bislett. Flere brukergrupper var invitert til møtet som ble
ledet av prosjektlederen fra Idrettsetaten.
Fotball-EM 2016
Anleggsrådgiver Robert Gausen var observatør på møte om EM 2016 i byrådsavdeling
for samferdsel, miljø og næring 22. oktober. OIK avventer full deltakelse i den lokale
EM-komiteen til Stortinget har behandlet saken.
Idrettsstyrets orienteringsmøte 27.10.09
Leder og generalsekretær orienterte fra Idrettsstyrets orienteringsmøte. Et meget godt
møte med mye informasjon. Den nye idrettsstatsråden Anniken Huitfeldt var til stede.
Tove Paule informerte fra Idrettsstyrets møte samme dag.
Møter i forbindelse med Oslobudsjettet 2010
Leder og generalsekretær refererte fra møter som er holdt med flere av de politiske
partiene i bystyret angående forslag til Oslobudsjett for 2010.
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