
 1 

PROTOKOLL 
 
  KRETSSTYRET 

        KS-møte nr. 5/2009-2012   
        Utsendelsesdato:  24. november 2009    
        Merknadsfrist:       4. desember 2009 
 
Møtetid:    Mandag 16. november 2009               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   

Økonomisjef: Øyvind Nedre X   

Rådgiver: Ivar Glomstein X   

Sekretær: Julitta Skovlie X   

 
Merknader:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sak K-45 Protokoller 
Sak K-46 Lokale aktivitetsmidler – endelig fordeling 
Sak K-47 Kommunale bidrag – justeringer 
Sak K-48 Kommunale bidrag – forslag til endringer i retningslinjene 
Sak K-49 Tidsfrister og rutiner for fordeling av kommunale bidrag 2010 
Sak K-50 Oppfølgingssak – medlemsundersøkelse 
Sak K-51 Skoleidrettsdag 2010 
Sak K-52 Orienteringssaker  
  Brev fra Lotteritilsynet om bingospill 
  Møte med kontrollkomiteen 10. november 
  Idrettsrådskonferansen i Molde 13.-15. november 2009 
  Status påmelding fra ISUene til møte 24. november 2009 
  Pågående medlemsundersøkelse 
  Møter i forbindelse med Oslobudsjettet 2010 
  Kretsstyremedlemmenes representasjon siden sist 
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K-45 Protokoller 
 
 Det forelå utkast til KS-protokoll nr. 4/2009-2012.  
 

Generalsekretæren leste opp de merknader som var fremkommet på utkast til 
protokoll. 

 
 Vedtak: 
 

KS-protokoll nr. 4/2009-2012 ble godkjent med de merknader som fremkom.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K-46 Lokale aktivitetsmidler – endelig fordeling 
 

Administrasjonens notat med forslag til fordeling av aktivitetsmidler 2009 samt OIK-
nytt var på forhånd utsendt.  Forslaget til fordeling er basert på kriteriene styret vedtok 
15. juni 2009 og styrets behandling av fire anker samt et forslag fra ISU Frogner. 
 
Rådgiver orienterte. 
 
For Oslo er årets sum kr 16.473.832 som fordeles på 285 lag (mot 277 lag i 2008) 
 
Vedtak: 
 
Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til fordeling. 
OIK-nytt med årets fordeling sendes alle lag. 
 
Fordelingen legges ut på våre hjemmesider. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-47 Kommunale bidrag 2009 - justeringer 
 
 Administrasjonens oppstilling over administrasjons- og driftsbidrag særkretser var på 

forhånd utsendt. 
 
 Økonomisjefen orienterte. 
 

Midler til drift av Idrettsrådet på kr 100.000 bevilges fra post 6 isteden for post 7 (som 
har vært benyttet i perioden 2006-2008).  Merforbruket på post 6 på kr 77.850 dekkes 
inn av bufferen på kr 117 700. 
 
Vedtak: 
 
Kr 100.000 bevilges til drift av idrettsrådet i Oslo og belastes post 6 
Administrasjons- og driftsbidrag til sentrale ledd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-48 Revisjon av retningslinjene for fordeling av kommunale bidrag til 

idrettsorganisasjoner i Oslo 
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Administrasjonens notat om nåværende retningslinjer for kommunale bidrag til 
idrettsorganisasjoner i Oslo og forslag til nye retningslinjer var på forhånd utsendt. 
Antall tilskuddsordninger ble foreslått redusert fra 8 til 6. Begrunnelsen for å gjøre 
dette, er å effektivisere saksbehandlingen. Færre poster gir i tillegg større uttelling for 
idrettslagene.  

 
 Følgende endringer ble foreslått i nåværende retningslinjer:  
 

1: Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag  
Tilskudd til funksjonshemmede tas ut av denne tilskuddsordningen og legges inn i 
tilskuddsordningen Idrett for funksjonshemmede.  

 
I tillegg fjernes avkrysning for antall grupper i idrettslaget i søknadsskjemaet. OIK 
henter ut disse opplysningene i idrettsregistreringen.  

 
2A: Anleggs- og lokalleie 
Beholdes. Overskriften endres til Delvis refusjon anleggs- og lokalleie betalt i 

perioden 1. mai til 30. april.  
 

2B: Skolenes gymnastikksaler (ikke tilskudd) 
Fjernes fra retningslinjene. Det er ikke en tilskuddsordning.  

  
2C: Kommunale bad (ikke tilskudd) 
Fjernes fra retningslinjene som egen kategori. Informasjon om at deler av 
rammetilskuddet fra kommunen brukes til å støtte svømmeklubbenes bruk av 
kommunale bad til trening, settes inn på slutten av informasjonsskrivet.  

  
3A: Anleggsstøtte, driftsbidrag 
Overskriften er endret til Anleggsstøtte, driftsbidrag egne anlegg. 

 

3B: Anleggsstøtte, spesielle tiltak 
Ordningen er fjernet.  

 
4: Reisetilskudd 
Ordningen er fjernet. 

 
5: Stipend 
Ordningen beholdes.  

 
Teksten i § 1 er endret til: Oslo kommunes årlige idrettsstipendium kan etter søknad 
utdeles til aktive idrettsutøvere eller tillitsvalgte for særlig fremtredende innsats på 
sine områder.   

 
Endringer gjort i § 2: I første setning strykes følgende tekst: ”og til slik utdanning som 
nevnt i § 1”.  

 
Endringer gjort i § 4: Første setning endres til: Søknader sendes til Oslo Idrettskrets 
med idrettslagets anbefaling. 
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Endring gjort i § 5: Ny formulering: Oslo Idrettskrets fastsetter størrelsen på stipendiet 
og står for utdelingen.  
6: Administrasjons- og driftsbidrag til sentrale ledd 
Overskriften endres til: Administrasjons- og driftsbidrag til Oslo Idrettskrets og 

særkretser/regioner med registrerte idrettslag i Oslo  

 
Teksten endres til: Særkretser/regioner (unntatt bedriftsidrettskretsen) kan søke om 

støtte basert på antall registrerte idrettslag i Oslo. Oslo Idrettskrets får som idrettsråd 

støtte til å drive service for idrettslagene og særkretsene/regionene, gjennomføring av 

delegerte oppgaver fra Oslo kommune, kompetansetiltak og andre fellesoppgaver.  
 

7: Andre formål  
Ordningen er fjernet. 

 
8: Idrett for funksjonshemmede  
Ordningen beholdes, men teksten endres til: Idrettslag som organiserer trening for 

funksjonshemmede medlemmer, kan søke om støtte basert på antall funksjonshemmede 

medlemmer.  

 
Rekkefølgen og nummereringen på tilskuddsordningene ble også foreslått endret.  

 
Etter disse forslag til endringer endringene vil følgende tilskuddsordninger kunne komme 
til å gjelde:  
1. Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag  
2. Administrasjons- og driftsbidrag til Oslo Idrettskrets og særkretser/regioner med 

registrerte idrettslag i Oslo 
3. Anleggsstøtte: driftsbidrag egne anlegg 
4. Idrett for funksjonshemmede 
5. Delvis refusjon anleggs- og lokalleie betalt i perioden 1. mai til 30. april 
6. Stipend 

 
Vedtak: 
 
Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til endringer.  
Endringsforslagene oversendes byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring for 
behandling i bystyret. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-49 Kommunale bidrag 2010 – prosessen 
 

Basert på erfaringene fra 2009 ønsker administrasjonen å endre en søknadsfrist for 
lagene og få aksept for håndhevelse av de foreslåtte søknadsfristene. 

 
Administrasjonens forslag på prosess og frister for tildeling i 2010: 
 
- medio des. 2009  Utsendelse av søknadsbrev med søknadsskjema og offentliggjøring  

          av retningslinjer 
- medio januar 2010 Åpent søkermøte hvor ordninger og krav gjennomgås.  
- 1. februar 2010 Søknadsfrist for innsendelse av søknadsskjema for alle 

ordninger bortsett fra delvis refusjon av anleggs- og lokalleie. 
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- mai 2010 KS sak og hovedfordeling av de kommunale midlene på de ulike 
ordningene samt fordeling av drifts- og administrasjonsbidrag 
(hodestøtten), og eventuelt andre av ordningene hvor innstilling 
foreligger fra administrasjonen. 

- 31. mai 2010 Rapport for bruk av det kommunale rammetilskuddet med 
påkrevde rapporter fra 2009 sendes kommunen. 

- 1 juni 2010 Søknadsfrist for delvis refusjon av anleggs- og lokalleie. 
- juni 2010 Tildelingsbrev og utbetaling av bidrag som er ferdig behandlet. 

Tildelingene og utbetalingene vil foregå fortløpende etter hvert 
som de er ferdig behandlet. 

- 31. august 2010 (endret) Frist for innsendelse av vedlegg til søknadene. 
- september 2010 KS sak om de resterende ordningene. 
- oktober 2010 De siste tildelingsbrev og utbetalinger sendes ut. 

 
Alle frister for klubbene er absolutte. Fristene må overholdes for å lette arbeidet til 
administrasjonen og gjøre det mulig å yte klubbene likebehandling.  

 
Klagesaker 
 
Som prinsipp innrømmes det 14 dagers klagefrist på vedtak. Klageinstans er byrådet, 
men OIKs styre er første klageinstans. 

 
Vedtak: 
 
Styret slutter seg til innholdet i notatet og ber administrasjonen utarbeide rutiner 
i henhold til dette. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-50 Oppfølgingssak - medlemsundersøkelsen  
 

Administrasjonen viser til styrets vedtak i sak k-41 i møte den 28. oktober 2009 og 
notat som fulgte saken.  

 
Etter styremøtet har administrasjonen hatt møte med lov- og organisasjonsavdelingen i 
NIF og Skiforbundet.  

 
Konklusjoner og forslag til tiltak fra møtet ble presentert for styret. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtar å gjennomføre de tiltakene som ble foreslått av administrasjonen. 
Styrets leder og generalsekretær får fullmakt til å følge opp saken videre. Styret 
holdes orientert 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-51 Skoleidrettsdagen 
 
 Administrasjonens notat om skoleidrettsdagen var på forhånd utsendt. 
 

Generalsekretæren orienterte. 
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I forbindelse med OIKs 75-års jubileum i 1992 fikk idrettskretsen et gavebrev fra 
Aftenposten som ønsket at OIK skulle markere jubileet med arrangement for barn og 
ungdom.  Avisen stilte varer og andre tjenester for inntil 75 000 kroner til vår 
disposisjon.  Valget den gangen falt på å arrangere skoleidrettsdag. 
 
Siden den gangen har skoleidrettsdagen blitt arrangert, kun avlyst ved to anledninger 
pga været. 
 
I 2009 fikk OIK et tilskudd fra Oslo kommune, Utdanningsetaten på kr 50.000. 
 
Administrasjonen foreslår at det også i 2010 arrangeres skoleidrettsdag, under 
forutsetning av minimum 50 000 kr i ekstern finansiering.   
 
Vedtak: 
 
OIK arrangerer skoleidrettsdag for 5. klassene onsdag 12. mai 2010.  Dette 
forutsetter en ekstern finansiering på minimum 50 000 kroner, samt at 
særkretser/-regioner og eventuelt forbund bidrar med aktiviteter, og at vi får 
hjelp fra idrettslinjer på videregående skoler. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-52 Orienteringssaker  

 

 Brev fra Lotteritilsynet om bingospill 
 
 Økonomisjefen orienterte. 
 

Lotteritilsynet har redusert OIKs bingotillatelser fra 5 til 3.  Konsekvensen av dette og 
frafallet av bingoautomater vil gi et estimert tap på 1 mill kroner (64 %). 
 
Oslo Idrettskrets klager på vedtaket. 
 
Møte med kontrollkomiteen 10. november 2009  
 
Generalsekretæren orienterte. 
 
Kontrollkomiteen tok regnskapet til orientering. 
 
Idrettskonferansen i Molde 13.-15. november 2009. 
 
Leder orienterte innledningsvis. 
 
Leder Norvald Mo, nestleder Astrid W. Kaas, Helene Bugge, Richard Pedersen, Kate 
Hege Nielsen fra kretsstyret og generalsekretæren fra administrasjonen deltok. Det var 
350 påmeldte til konferansen. 
 
Pågående medlemsundersøkelser 2009  
 
Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. 
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Generalsekretæren orienterte. 
 
Oslo Idrettskrets har gjennomgått medlemsundersøkelse i 54 idrettslag i 2009 etter 
oppfordring fra NIF.  1. september 2009 sendte OIK brev til klubbene med varsel om 
at de ikke oppfyller NIFs krav for medlemskap på grunn av manglende rapportering 
og/eller ikke tilstrekkelig not medlemmer til verv (dvs. minst 9 medlemmer over 25 
år). 
 
Pr. 12. november er status slik: 
 
19 har ikke svart eller brev kommet i retur, 17 har meldt tilbake at de skal bestå,11 har 
meldt at klubben er nedlagt/oppløst.  5 har for få medlemmer og 2 klubber har meldt at 
de utmeldes og fortsetter sin aktivitet uten medlemskap i OIK. 
 
En del av disse klubbene vil måtte settes under administrasjon (ref NIFs lov § 2-12). 
 
Møter i forbindelse med Oslobudsjettet 
 
OIK har hatt møter eller kontakt med representanter fra alle partiene i bystyret om 
budsjettet for 2010. 
 
 
 
 
 
 


