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PROTOKOLL 
 
  KRETSSTYRET 
        KS-møte nr. 6 2/2009-2012   
        Utsendelsesdato: 14. desember 2009     
        Merknadsfrist:    21. desember 2009   
 
Møtetid:    Lørdag 5. desember 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-53 Protokoller 
Sak K-54 Årsplan 2010 
Sak K-55 Budsjett 2010 
Sak K-56 Særforbundenes fellesorganisasjon 
Sak K-57 Høring fra kretstinggruppa valgt av kretslederne 
Sak K-58 Møteplan vinter/vår 2010 
Sak K-59 Oppløsing av idrettslag 
Sak K-60 Orienteringssaker 
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K-53 Protokoller 
 
 Det forelå utkast til KS-protokoll nr. 5/2009-2012. 
 
 Generalsekretæren gikk gjennom de merknader som var fremkommet. 
 

 Vedtak: 
 
 KS-protokoll nr. 5/2009-2012 ble godkjent med de merknader som fremkom. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-54 Årsplan 2010 
 
 Forslag til årsplan 2010 var på forhånd utsendt. 
 
 Generalsekretæren gikk gjennom årsplanen og kretsstyret kom med sine innspill. 
 

 Vedtak: 
 

Årsplan 2010 ble foreløpig drøftet. Kretsstyret sender inn sine innspill. Endelig 
plan hvor styrets merknader (i kursiv) er innarbeidet sendes KS og behandles i 
neste styremøte.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-55 OIKs budsjett 2010 
 
 Administrasjonens notat med budsjett for OIK-drift og OIK-prosjekter var på forhånd  
 utsendt. 
 

Økonomisjefen gikk gjennom budsjettet. I det foreliggende forslag er det en 
underbalanse på kr 757.300.   
 
AU med administrasjonens justeringer har følgende forslag til dekning av 
driftsunderskuddet: 
 
Det brukes av avsatt vedlikeholdsfondet, konto 2060 i balansen kr 160.000 
Etter denne disposisjonen er det kr 788.810 igjen på konto 2060,  
Vedlikeholdsfond. 
 
Det brukes av avsatt bingoreserve, konto 2065 i balansen  kr 127.300 
Etter denne disposisjonen er det kr 182.465 igjen på konto 20675 
Bingoreserve 
 
Det brukes av avsatt midler til kretssting; konto 2068 i balansen 
Etter denne disposisjon er det kr 170 000 igjen på konto 2068 
Kretsting 
 
Etter disse disposisjonene er det et driftsunderskudd på kr 300.000.  Det foreslås at det 
fremlegges et budsjett med dette underskuddet.  Beløpet tilsvarer omtrent det som 
forventes som overskudd i 2009. 
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Vedtak: 
 
Kretsstyret sluttet seg til AUs forslag til budsjett for 2010 og forslag til 
inndekning av driftsunderskuddet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K-56 Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) 
 
 Administrasjonens notat var på forhånd utsendt. 
 
 Leder og generalsekretær orienterte. 
 

AU drøftet utspillet bl.a. til de tre nordnorske idrettskretsene om Særforbundenes 
fellesorganisasjon (SFF) på sitt møte 25. november 2009.  Flere idrettskretser har 
støttet utspillet.  OIK er en av de få idrettskretsene som ikke har gitt sin støtte eller gitt 
noen form for tilbakemelding. Bakgrunnen for OIKs standpunkt er at Idrettsstyret 
skulle sette i gang et arbeid med å se på tingsammensetningen. 
 
Basert på leders og generalsekretærens orientering ble følgende vedtak fattet. 
 

Vedtak: 
 

• OIK har oppfordret NIF til å gå i dialog med SFF for å klargjøre hva de 
mener er udemokratisk med dagens ordning, og hva de legger i at 
NIF/kretsene er byråkratiske og tungt drevne. 

• Det bør legges til rette for en bred debatt i hele idrettsorganisasjonen i god 
tid før Idrettstinget i 2011 for å diskutere demokrati, representativitet og 
effektivitet m.m. i organisasjonen. 

• Det er viktig at idretts-Norge ikke splittes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K-57 Høring fra kretstinggruppa om idrettskretsenes tingperioder, sammensetning, 
representasjon m v 

 
Leder og generalsekretær orienterte. 
 
Administrasjonens notat med høringsnotat var på forhånd utsendt. 
 
Bakgrunnen for saken er at NIFs idrettsrådsutvalg i 2008 i sine møter nr. 3 og 4. 
drøftet idrettskretsenes tingperioder, sammensetning og representasjon for å se på om 
endringer kan bidra til å styrke den demokratiske deltakelsen og innflytelsen til 
idrettsrådene i norsk idrett. Idrettsrådsutvalget vedtok å gjennomføre en undersøkelse i 
idrettskretsene.  

 

På idrettskretsledermøte i Fredrikstad i april 2008 ble det besluttet å opprette en 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen rapporterer til Idrettskretsledermøtet.  

 
Mandat for arbeidsgruppen ble:  
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1. Komme med forslag til hvordan en kan få til en bedre samordning av tingperiodene 
mellom idrettstinget og idrettskretstingene og graden av enhetlig, lik lovgivning 

2. Komme med forslag til å styrke sammensettingen av og deltakelsen på 
idrettskretstingene 

3. Vurdere idrettsrådenes status og stilling ift respekt for gjennomgående 
representasjon i et demokratisk system 

 
Oslo Idrettskrets deltok i en høring om idrettskretstingenes sammensetning, innhold og 
perioder med svarfrist 2. mars 2009.  

 
Med bakgrunn i denne høringa sendte Kretstinggruppa tidlig i høst ut til kretsene 
konkrete forslag til konklusjoner om kretstingperiode, innhold på kretstingene og 
representasjon på kretstingene med svarfrist 1. februar 2010. 

 
1. Konklusjon om kretstingperioder: 

- lengden på Idrettstingets perioder vil være styrende for idrettskretstingenes 
periodisering 
- det innstilles på 2-årige tingperioder (valg og rullering av planverk) 
- 4-årige plan- og budsjettperioder 

 

Vedtak: 
 

OIK gjentar våre synspunkter fra forrige høringsrunde:  
 

• Idrettskretsene bør ha lik tingperiode som NIF.  
 

• OIK har en tingperiode på tre år. Dette gir idrettspolitikerne god nok tid 
til å sette seg inn i saker og få utrettet noe. Kortere tingperiode krever 
hyppigere opplæring dersom det skjer utskiftinger annet hvert år. Tre år 
er en overkommelig periode å stille seg disponibel for i styresammenheng.   

 
• Når det gjelder å få til lovendringer kan det være behov for kortere 

tingperioder. Idretten endres raskt. Det er sentralt å ha et oppdatert 
lovverk som regulerer organisasjonens virksomhet i takt med utviklingen.   

 

2. Konklusjon om innhold på kretstingene:  

Kretstinggruppa slår fast at idrettskretstingene trenger å bli mer engasjerende. Det er 
nødvendig å: 
o øke oppslutning 
o øke engasjement 
o få større medieinteresse 
o opprettholde fokus på anlegg/rammevilkår 

 
Gruppa foreslår en rekke tiltak som kan gjøre kretstingene mer engasjerende. De 
foreslår spennende foredrag, presentasjon av tallmateriale og fakta om idretten i fylket, 
gode debattinnlegg og involvering før tingene.  
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Vedtak: 
 

Oslo Idrettskrets støtter kretstinggruppas konklusjon om å gjøre kretstingene 
mer engasjerende. Forslagene fra gruppa er gode.  

 

3. Konklusjon om representasjon: 

”Kretstinggruppa samlet seg rundt det premiss at delegater på tinget representerer ett 
organisasjonsledd. Med dette bortfaller resonnementet at én person kan ivareta flere 
organisasjonsledds interesser på samme ting. Dette utfordrer også argumentasjonen om 
gjennomgående representasjon. 

 

Vedtak: 
 
Oslo Idrettskrets støtter kretstinggruppas konklusjon om at det er positivt at 
både idrettslag, idrettsråd og særkretser har representasjonsrett på kretstinget. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K-58 Møteplan 
 
 Administrasjonens forslag til møteplan var på forhånd utsendt. 
 

 Vedtak: 
 
 Følgende datoer for kretsstyremøter 1. halvår 2009 ble fastsatt: 
 
 20. januar, 3. mars, 14. april, 11. mai, 1. og 21. juni. 
 Styreseminar 20. mars 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K-59 Oppløsning av idrettslag 

 
Bakgrunn 
I samarbeid med NIF har idrettskretsene også i år ryddet i medlemslistene. Lag som 
ikke har gjort idrettsregistreringen og lag med under 10 medlemmer over 15 år har blitt 
sjekket nærmere.   

 

Saksgang og funn 
I Oslo har 54 lag blitt sjekket. Av disse er 24 lag funnet i orden og skal leve videre.   
14 har bedt om å bli meldt ut eller ønsker å leve videre på utsiden av NIF. 1 lag skal 
settes under administrasjon med den hensikt å oppløse disse. 

 
Det videre dreier seg om de 16 lagene som skal settes under administrasjon. OIK har 
sendt brev og e-post til alle disse lagene og det har også værekontakt pr telefon med 
flere. Ett eller flere forhold er funnet hos lagene: 
 

- laget har ikke aktivitet 
- laget har ikke gyldig valgt styre 
- laget har ikke 10 eller fler medlemmer over 15 år (valgbare) 
- administrasjonen har ikke kommet i kontakt med representanter for laget 
- laget er ”dødt” og overlater til idrettskretsen å oppløse laget 



 6 

- lagene har rester av styret og ønsket selv å oppløse seg, men har ikke maktet dette 
innen satte frister 

 
Alle lag har blitt varslet om at de kan bli oppløst i brev av 1. oktober 2009. Lagene er 
juridiske enheter som skal oppløses.  Begrunnelsen for det er at idrettsorganisasjonen skal 
bestå av aktive organisasjonsledd som etterlever alle krav i NIFs lover. 

 
Kretsstyrets oppgaver 
Styret må vedta å sette lagene under administrasjon og innsette et interimsstyre. AU velges 
til å være interimsstyre for alle lagene.  

 
Interimsstyrene for lagene vedtar oppløsning, avslutning av konti overføring av midler til 
OIK. Administrasjonen forbereder sakspapirer til denne prosessen.  

 

Hjemler for dette arbeidet 
Kontroll av lagene er hjemlet i NIFs lov § 4-4 bokstaven l). ”Idrettsstyret skal blant annet 

påse at lover og bestemmelser overholdes.” 

 
Etter NIFs syn må et idrettslag ha minst ti medlemmer over 15 år for å kunne fylle alle 
lovpålagte verv (basislovnorm for idrettslag § 12, årsmøtets oppgaver). 

 
I NIFs lov § 2-2 heter det at ”Organisasjonsledd tilsluttet NIF skal overholde NIFs lov og 

bestemmelser…”. 
 

I NIFs lov § 2-12, 2 ledd står det: ”Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger 

særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet organisasjonsledd og oppnevne 

personer til nødvendige tillitsverv.” 

 

I lagenes lov (basislovnorm for idrettslag) § 18 fjerde ledd står det: ”I tilfelle oppløsning 

eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av 

Idrettsstyret.”  Idrettskretsene er delegert myndigheten til å forvalte bestemmelsen overfor 
idrettslag i henhold til delegasjonsreglementet.  

 
Oslo Idrettskrets ta lagene til vedtak, under administrasjon med henblikk på å oppløse 
lagene.  

 
Midler som kommer inn fra lagenes avsluttede konti må avsettes for å møte eventuelle 
krav i forbindelse med eventuelle klagesaker. 

 

Vedtak: 
 

1: 
Ankerveien IBKsettes 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 
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Bjølsen kameratene 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 

 
Holmlia Kickboxing 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 
 

 
Lokomotiv Romerike FK 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 
 

Nedre Bekkelaget IF 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 
 

 

Nordre Aker, FC 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 

 

Nordstrand Bandits amerikansk fotball 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 Goalballklubb 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 
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Varamedlem: Richard Pedersen 
 

Pugilist Bokseklubb 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 
 

Sleipner IF 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 

 

Tiger, FC 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 

 

Torden 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 

 
Tordenskiold Fotball 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 

 

Traktor, FK 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 

 

Tøyen Tamil Sports Club 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 
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Varamedlem: Richard Pedersen 
 

2: 
Midler som kommer inn fra de oppløste lagene avsettes for å møte krav i forbindelse 
med eventuelle klagesaker. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K-60   Orienteringssaker 
 
           Det vises til kretsstyreprotokoll nr. 5/2009-2012 sak K-47 Kommunale bidrag –  
           justeringer ble behandlet. Det var en feil i regnearket når det gjaldt Norges  
           Bordtennisforbund, Oslo Cyklekrets og Oslo Friidrettskrets. Til sammen ble det delt ut  
           kr 16.490 for mye til disse organisasjonene. 


