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K-67 Protokoller
KS-protokoll nr. 7/2009-2012
Vedtak:
KS-protokoll nr. 7/2009-2012 godkjennes.
IR-protokoll nr. 1/2009-2012
AU-protokoll nr. 4/2009-2012
Vedtak:
IR-protokoll nr. 1/2009-2012 og AU-protokoll nr. 2/2009-2012 tas til orientering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-68 Revisjon av NIFs lov
Notat fra Gunnar Martin Kjenner var på forhånd utsendt.
Gunnar Martin Kjenner orienterte og gikk gjennom de innspill som lovutvalget har
foreslått. Styret hadde en foreløpig drøfting av innspillene.
Vedtak:
Kretsstyret vurderer innspillene og kommer tilbake til saken på neste styremøte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-69 Regnskap 2009 med forslag til disponering av resultatet
Oslo Idrettskrets resultatregnskap og forslag til overskuddsdisponering av på forhånd
utsendt.
Økonomisjefen foretok en gjennomgang av regnskapet. OIK drift hadde et underskudd
på kr 697 100. Alle prosjektene hadde overskudd i 2009 som overføres til neste år.
OIKs totale virksomhet hadde dermed et overskudd på kr 4 269 122.
Det ble foreslått følgende disponering av overskuddet:
Overføring til bruk i avd. 60 i 2010
Overføring til bruk i avd. 61 i 2010
Overføring til bruk i avd. 62 i 2010
Overføring til bruk i avd. 63 i 2010
Overføring til bruk i avd. 70 i 2010
Overføring til bruk i avd. 71 i 2010
Overføring til bruk i avd. 72 i 2010
Overføring til bruk i avd. 73 i 2010
Overføring til buk i avd. 80 i 20110
Fra konto 2065 Bingoreserve
Fra konto 2067 Personalutvikling
Fra konto 2068 Kretsting
Fra konto 2078 ”Årets gave”

1.304.414
48.919
763.064
335.054
111.503
562.179
1.639.253
68.412
133.416
- 100.000
- 66.691
- 170.000
- 360.400
4.269.122
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Vedtak:
Under forutsetning at det ikke kommer flere påpekninger fra revisor sluttet
kretsstyret seg til administrasjonens utkast til disponering av overskudd for 2010.
Administrasjonen bes om å forberede en sak til styremøtet i april som gjør rede
for mulige innsparinger, ev. økte inntekter, som sikrer at OIK drift ikke får
underskudd de neste årene.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-70 Styrets beretning
Administrasjonens notat med styrets beretning var på forhånd utsendt.
Rådgiver orienterte og leder gikk gjennom side for side.
2009 var et spesielt år med to styrer med ansvar for hvert sitt halvår. Administrasjonen
har forsøkt å være presise i tidsangivelsene slik at det ikke skal herske tvil om hvem
som har hatt ansvare for hva.
Vedtak:
Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til beretning med noen få
presiseringer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-71 Budsjettbrev 2011
Administrasjonens første utkast til budsjettbrev 2011 til byrådet med forslag til
prioriteringer på anleggsområdet, var på forhånd utsendt.
Rådgiver orienterte. Kretsstyret hadde en foreløpig drøfting av forslagene og kom også
med enkelte nye forslag.
Vedtak:
Kretsstyret tok forslagene fra administrasjonen og de som kom opp i diskusjonen
til orientering. Styret avventer endelig vedtak til nærmere kvalitetsikring av
prosjektene er gjennomført.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-72 Behandling av idrettsanlegg i den nye planloven
Administrasjonens notat om behandling av idrettsanlegg i den nye planloven var på
forhånd utsendt.
Rådgiver og generalsekretær orienterte.
Oslo Idrettskrets er blitt klar over at den nye plandelen i plan- og bygningsloven byr på
utfordringer for idretten. Problemstillingene dreier seg i første rekke om eldre
reguleringers rettsstatus og reguleringer av nye idrettsanlegg på regulerte friområder.
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Det synes dessuten som om Plan- og bygningsetatens praktisering av den nye loven
forsterker problemene. Når for eksempel en grusbane skal legges om til kunstgress, er
det krevd full reguleringsbehandling. Dette mener vi bør forhindres, siden bruken skal
være den samme på de angjeldende områdene. Idretten er derfor tjent med en rask og
autoritativ avklaring av en del sentrale problemstillinger knyttet til loven, slik at
idretten for en riktig behandling på alle nivåer i etaten.
Vedtak:
Kretsstyret tok orienteringen om den nye planloven til etterretning.
Administrasjonen bes om å arbeide videre med å få avklart problemstillingene
som ble reist i møtet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-73 Tilbakeføring av tildelte midler på grunn av manglende dokumentasjon
a)

Administrasjonens notater om tilbakeføring av tildelte kommunale midler for
2008 og 2009 var på forhånd utsendt.

Økonomisjefen orienterte.
Oslo Idrettskrets har i tidligere vedtak tildelt klubber (og særkretser) kommunale
bidrag etter behandling søknadsskjemaer. I flere tilfeller oppfyller ikke klubbene
kravene til å motta midler, grunnet mangelfulle eller feilaktige vedlegg (beretning,
regnskap, årsmøteprotokoll m.m.)
For kommunale bidrag 2008 er det pr. 24. februar 2010 en rest på 703.115,00. For
kommunale bidrag 2009 er det pr. 24. februar 2010 en rest på kr 364.580,00.
Administrasjonen foreslo at disse midlene ikke utbetales, men inngår i grunnlaget for
fordelingen av kommunale midler i 2010.
Vedtak:
Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag om at de kommunale
bidragene for 2008 og 2009 som ikke er utbetalt pr. 24. februar 2010 tilbakeføres
for å inngå i grunnlaget for tildeling av kommunale midler i 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-74 Retningslinjer for fordeling av treningstider i kommunale haller
Administrasjonens notat om retningslinjer for fordeling av treningstider i kommunale
haller, liste over mottatte innspill i høringen, kopi av høringssvar, administrasjonens
kommentarer til innspillene og gjeldende retningslinjer var på forhånd utsendt.
Anleggsrådgiver orienterte.
Administrasjonen ble i kretsstyremøtet 6.10.2009 bedt om å legge frem et utkast til nye
retningslinjer før det sendes ut i organisasjonen på høring. Behovet for revisjon av
retningslinjene følger av langtidsplanen og kretsstyrets sak 39/09, og knytter seg til:
1) bedre utnyttelse av flerbrukshallen, 2) rettferdig fordeling, 3) enklere forvaltning og
4) mulighet for nye brukergrupper i hallene.
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Forslag til høringsnotat ble behandlet i kretsstyrets sak 39/09, og forslaget ble sendt ut
på høring med frist for tilbakemelding 20.12.2009. Forslaget ble sendt til særkretser /
regioner (forbund der regionale ledd ikke finnes), idrettslag, idrettens samarbeidsutvalg i
bydelene og Oslo kommune v/Idrettsetaten. Vi mottok 21 svar, inkludert to fra OIKs
fagavdelinger som har interesse i saken. Administrasjonen hadde vurdert forslagene, og
med bakgrunn i disse, foreslått endringer i retningslinjene som ble sendt ut på høring.
Styret hadde en grundig gjennomgang og drøfting av det endelige forslaget.
Vedtak:
Følgende retningslinjer for fordeling av treningstider i kommunale haller skal gjelde
fra og med fordelingen våren 2010:
1) Generelle retningslinjer
a) Oslo Idrettskrets er av Oslo kommune gitt oppgaven med å fordele bruksrettigheter i
de kommunale flerbrukshallene etter kl 1600 på hverdager, og i helgene.
b) Hallfordelingen gjøres hvert år og gjelder for perioden 15. august til 31. mai.
c) Treningstid og arrangementstid tildeles kun lag tilknyttet Oslo Idrettskrets
d) Grovfordeling: Treningstider til særidrettene fordeles av Oslo Idrettskrets.
Detaljfordeling: Særkretsene1 fordeler videre til sine lag og aktiviteter.
e) Oslo Idrettskrets kan sette av tid til spesielle tiltak2 i forkant av grovfordelingen.
f) Kvalifikasjon til deltageles i grovfordelingen er knyttet til idrettens egenart. Deltagelse
forutsetter at idretten har sin naturlige trenings- og konkurransearena i flerbrukshall.
g) Treningstiden frem til kl 2000 skal primært være forbeholdt barne- og
ungdomsidretten.
h) Fordelingen skal sikre barn og unge kortest mulig reisevei.
i) Som hovedregel skal alt seriespill avvikles i helgene. Ved unntak fra denne regelen
skal kamper avvikles i egen treningstid.
j) Hallfordelingen (grovfordelingen og arrangementslisten) skal være klar fra Oslo
Idrettskrets primo juni.
k) Retningslinjene revideres årlig og vedtas av styret i Oslo Idrettskrets
2) Treningstid (ukedager)
a) Kvalifiserte idretter.
Følgende idretter skal ha rett til treningstid i de kommunale idrettshallene:
Badminton
Basketball
Futsal
Gymnastikk og Turn
Håndball
Innebandy
Hockey
Volleyball
b) Nøkkel for grovfordelingen

1
2

Begrepet særkrets omfatter også regioner og forbund, der disse er nærmeste overordnede organisasjonsledd
Tiltakene skal være forankret i langtidsplanen vedtatt av kretstinget
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o Hver særkrets tildeles antall timer ut fra antall lag som har fullført seriespill
foregående sesong. Lag som teller i denne kvoten er fra og med klasse 8 år.
Unntatt fra grovfordelingen er old boys/girls og veteranklassene.
o Der det gjennomføres alternative konkurranseformer som erstatning for
ordinært seriespill (minirunder, rangeringsspill og lignende), teller de lag som
har gjennomført minimum 50 % av aktiviteten.
o Hver hall inndeles i spilleflater. Ordinære flerbrukshaller (23x44m) deles i to
spilleflater. Mindre haller teller som en spilleflate.
o Lag i årsklassene 8 – 10 år tildeles en spilleflate. Øvrige lag tildeles to
spilleflater.
o For volleyball tildeles alle lag en spilleflate, med unntak av elitelag (to øverste
divisjoner) som tildeles to spilleflater.
o Badminton og gym/turn vurderes spesielt grunnet individuelle utøvere.
Grunnlaget for vurderingen er omfanget av konkurransevirksomhet, målt i
antall lag og utøvere, foregående sesong.
o De Oslo-lag som har private haller blir med i fordelingen av treningstid etter at
kvoten er fylt opp i egen hall etter følgende brøk: Antall registrerte lag, vektet i
forhold til reglene over, i alle idretter som er med i hallfordelingen x XX timer.
Til fratrekk 32 timer (normaltid i kommunale haller på full bane). Resterende
timer blir med i fordelingen.
c) Regler for forvaltning av treningstid
Varslet uteblivelse
o Særkretsene plikter å melde fra om planlagt uteblivelse p.g.a. sen oppstart eller
tidlig avslutning av sesong. Ledig tid som følge av varslet uteblivelse forvaltes
av halldrifter til lokale tiltak.
Omfordeling av treningstid
o Halldrifter plikter å varsle aktuelle særkrets om ubenyttet treningstid. Varsel
skal sendes etter to ukers sammenhengende uteblivelse. Etter varsling gis
særkretsen to ukers frist for å fylle angitte tid før treningstiden omfordeles av
halldrifter. Om særkretsen fyller treningstiden med aktivitet innen fristen, vil
det ved ytterligere to ukers uteblivelse skje omfordeling uten advarsel.
o Ved brudd på hallens ordensreglement skal bruker gis en advarsel, og aktuelle
særkrets varsles. Ved annen gangs forseelse omfordeles treningstiden.
o Ved omfordeling sendes melding til aktuell særkrets, med kopi til Oslo
Idrettskrets.
o Varsel om uteblivelse, varsel om brudd på ordensregler, og melding om
omfordeling skal sendes per e-post til angitt kontaktadresse.
o Omfordelt treningstid forvaltes av halldrifter til lokale tiltak.
3) Arrangementstid (lørdager og søndager)
a) I helgene skal de overnevnte idretter (ref. punkt 2a) prioriteres slik at de kan
avholde seriespill og stevner. Særkretsene fremmer arrangementsbehov på vegne
av sine lag.
b) Arrangør må bestille minimum halve arrangementsdager3. Bestillingen som gjøres
i hallfordelingen er bindende, og vil bli fakturert fra halldrifter etter gjeldende
priser. Bestillingen kan kun fravikes etter avtale med halldrifter.
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c) øvrige idretter kan søke om å avholde stevner, med frist 1. april hvert år. Søknad
sendes Oslo Idrettskrets. Tildeling skjer ved offentliggjøring av endelig
hallfordeling.
d) Ledige timer i helgene (etter hallfordelingen) forvaltes av halldrifter etter de
retningslinjer som er gitt i driftskontrakten med Oslo kommune.

4) Klagemulighet
a) Klageinstans for grovfordeling av treningstid er styret i Oslo Idrettskrets
b) Klageinstans for detaljfordelingen (tildelingen til idrettslag) er styret i særkretsene.
3

Minimum arrangementstid: Lørdag kl 0900–1330 eller 1330–1800 / Søndager kl 1000–1500 eller
1500-2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-75 Forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling av spillemidler til idrettsanlegg
Administrasjonens notat om høring på forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling
av spillemidler til idrettsanlegg, var på forhånd utsendt. Notatet inneholdt også tabeller
som viste reell fordeling av spillemidler i 2008 og et eksempel på hvordan fordelingen
ville ha blitt med de foreslåtte kriteriene. Kulturdepartementet har sendt saken ut på
høring. NIF har sendt ut saken til høring til særforbund og idrettskretser med frist 10.
mars 2010. NIF vil legge ved alle organisasjonsleddenes svar til sitt eget svar til
departementet.
Generalsekretæren orienterte.
De nye kriteriene slår svært negativt ut for Oslo. Ved de eksisterende kriteriene fikk
Oslo tildelt kr 54 872 000 i spillemidler i 2008. Med de nye kriteriene ville summen
blitt redusert til kr 42 421 161, en reduksjon på over 12 mill. kroner.
Vedtak:
Høringssvaret fra Oslo Idrettskrets skal vektlegge følgende momenter:
Oslo Idrettskrets støtter forslaget om at spillemiddelordningen fortsatt skal være
søknadsbasert. Ny modell for vekting av idrettsanlegg støttes også.
Endringer i kriteriet for antall innbyggere til å kun å gjelde barn og ungdom i
alderen 6-19 år, støttes ikke. Endringene for Oslo blir dramatiske, noe som gjør
anleggsutbyggingen i landets hovedstad tøffere. Ventetiden for utbetaling av
spillemidler blir lengre.
Uten at endringene følges opp med en sterk satsing for anleggsutbyggingen i
pressområder, vil forslagene verken virke utjevnende eller rettferdig. Oslo er det
fylket som har den langt laveste anleggsdekningen i de mest brukte
anleggstypene. Det er derfor ulogisk og inkonsekvent å foreslå endringer som
svekker Oslos muligheter til å bedre anleggsdekningen. Når vi legger til at
tomtekostnadene i Oslo er høyere enn i de fleste andre fylker, blir belastningen
for kommunen enda større.
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Dersom departementet ikke kommer med andre forslag til endringer som vil gi en
mer rettferdig fordeling av byrder, bør spillemiddelordningen bestå slik den er i
dag.
OIK bør i sitt høringssvar også kommentere at høringsrapporten mangler
konsekvensanalyser og argumentasjon for de foreslåtte endringene. Det er
vanskelig å få øye på hva kriteriegruppa har ment og villet med sitt arbeid.
Anleggsbyggingen bør styres gjennom større og bedre anleggspolitiske
programmer. De bør få økt betydning. Programmene bør utformes i nær dialog
med fylkeskommunene og idrettens organisasjoner.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-76 Høringsutkast – anleggspolitisk handlingsplan
Styret i OIK behandlet forslaget til anleggspolitisk handlingsplan som NIF har sendt ut
på høring. Fristen for høringsuttalelser var satt til 1. april 2010.
Vedtak:
Følgende høringssvar skal sendes NIF innen fristen:
Kommentarer og forslag til handlingsplanen er skrevet i kursiv.
Visjon: Anlegg som gjør idrett for alle mulig
Støttes.
Hovedmål: NIF skal arbeide for at forholdene tilrettelegges for å tilfredsstille hele
idrettens anleggsbehov
Støttes.
•

NIF skal arbeide for at kriterier for tildeling av spillemidler innrettes på en slik måte at
befolkningstette områder/storbyene får en bedre anleggsdekning enn det som er tilfelle
i dag
Støttes.

•

Rammebetingelsene for realisering av interkommunale anlegg må styrkes slik at disse
anleggene blir etablert.
Støttes.

•

Det skal arbeides for at forskriftene for tildeling av spillemidler til idrettsanlegg skal
bli tilstrekkelig fleksible slik at endrede idrettslige/aktivitetsmessige utviklingstrekk
ivaretas.
Intensjonen er god, men gir noen utfordringer med hensyn til prioriteringer av små og
store idretter. Det er viktig å sørge for at vi beholder bredde og variasjon i
idrettstilbudet lokalt. Små idretter som får et anleggsløft får muligheten til å
ekspandere. Spillemiddelordningen må derfor ikke kun tilpasses de idrettene som
allerede har god anleggsforhold og vokser raskt.
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•

Det skal arbeides for at NIF skal være formell høringsinstans ved årlig rullering av
statlige bestemmelser om tilskudd til idrettsanlegg.
Støttes. Det er viktig at særforbund, idrettskretser og idrettsråd får anledning til å
uttale seg i høringsrundene.

•

NIF skal primært arbeide for at nærmiljøanlegg finansieres med andre kilder enn
spillemidlene, sekundært at dagens nærmiljøanlegg ikke behandles særskilt, men går
inn i vanlig ”kø” for tildeling av spillemidler og finansieres som ordinære
idrettsanlegg med inntil 1/3 av kostnadene.
Nærmiljøanleggsordningen bør beholdes slik den er i dag. Selv om nærmiljøanleggene
er beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet for barn og ungdom, er anleggene ofte
et viktig supplement for idrettslagene, særlig for barneidrettsskolene. NIF bør arbeide
for større aksept for at idrettslagene kan benytte anleggene til organisert trening, ut
fra visse begrensninger i tid som avsettes til dette. Ved at idrettslagene organiserer
aktiviteter for barn i nærmiljøanleggene, får mange økt motivasjon og kunnskap i
hvordan de kan aktivisere seg selv i anleggene senere. NIF bør utarbeide en strategi
som bidrar til at flere benytter seg av tilskuddsordningen. Oslo Idrettskrets mener
behovene for mer kreative og åpne nærmiljøanlegg er store, men at det mangler
kunnskap om utformingen av disse.

•

Norsk idrett skal arbeide for at nye flerbrukshaller og andre relevante anlegg i størst
mulig grad plasseres med henblikk på at skolen kan stå som bruker på dagtid.
Støttes.

•

NIF skal arbeide for at flerbrukshaller som benyttes i opplæringsøyemed på dagtid,
skal omfattes av statens tilbud om rentekompensasjon.
Støttes.

•

Bygging og oppgradering av større idrettsanlegg i forbindelse med store internasjonale
mesterskap skal forankres i idrettsorganisasjonen, og en evt. bruk av spillemidler skal
avklares internt i idretten.
Støttes.

•

NIF skal, som en direkte oppfølging av punkt IV.5 i Idrettspolitisk Dokument 20072011, arbeide for at det årlig i inneværende stortingsperiode skal øremerkes kr.
600.000.000,- til kostnadskrevende idrettsanlegg over statsbudsjettet. Midlene skal
også kunne benyttes til nødvendig rehabilitering og oppgradering av eksisterende
nasjonalanlegg og OL-anleggene fra 1994. Det er ikke forutsatt at disse midler skal
brukes til å dekke driften av disse anleggene.
Støttes.

•

Utvalget foreslår at et kostnadskrevende anlegg er definert til å ha en totalkostnad på
minimum kr. 200.000.000,- for å kunne omfattes av disse midlene.(I tillegg til
nasjonalanlegg og OL-anleggene).
Støttes.

•

Disse ekstraordinære midlene skal finansiere enkeltanlegg – ikke ”anleggsparker”.
Støttes.
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•

I avtalene om nasjonalanlegg forplikter staten seg til å bidra med et tilskudd inntil 50
% av de totale kostnader. Utvalget mener at det i tillegg må fastsettes en nedre grense
for minste tilskudd på 35 % av totalkostnad. Denne regelen bør gjelde også for de
definerte kostnadskrevende anleggene og OL anleggene.
Støttes.

•

Midlene skal bevilges over det ordinære statsbudsjettet, men vil fordeles gjennom det
ordinære og eksisterende systemet med spillemidler til idrettsanlegg. Det etableres
således ikke noen ny administrasjonsordning for fordeling av midlene.
Støttes.

•

Det skal ikke gis ordinære spillemidler i tillegg til denne finansieringen.
Støttes.

•

Angjeldende særforbund, i dialog og forståelse med KKD, skal kvalitetssikre og
prioritere hvilke anleggsprosjekter som skal kunne motta støtte over ordningen. Både
kommune og fylkeskommune må være ansvarlig part i disse saker.
Støttes.

•

Norsk idrett skal arbeide for at alle nye idrettsanlegg skal, for å bli prioritert av
idretten til spillemidler, tilfredsstille de til enhver tid gjeldende miljøkrav.
Støttes.

•

Norsk idrett skal, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, arbeide for at den organiserte,
frivillige barne- og ungdomsaktiviteten i størst mulig grad skal ha gratis tilgang til
arrangementer, konkurranser og treninger i offentlige idrettsanlegg. Norsk idrett skal
også arbeide for at den organiserte idretten er prioritert bruker i alle anlegg som er
spillemiddelfinansierte.
Støttes.
Oslo Idrettskrets foreslår i tillegg følgende tillegg i handlingsplanen:

•

Idrettens anleggsbehov lokalt skal være gjenstand for drøftinger og prioriteringer i
idrettsrådet før de fremmes for lokalpolitikerne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-77 Orienteringssaker
Ny rentebærende konto
Økonomisjefen orienterte.
OIK har byttet konto og oppnådd en rente på 2,45 % mot tidligere 0,95 %.
Teglverkstomta
Oslo Idrettskrets har sendt et brev til byrådsavdeling for miljø og samferdsel om at
bedriftsidrettens trippelhall bør innlemmes i planarbeidet som Undervisningsbygg gjør
på Teglverkstomta. OIK har ikke fått svar på henvendelsen til byrådsavdelingen, men
har purret opp dette.
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Bygdø Kongsgård Rideskole
Generalsekretær deltok i et møte med statssekretær Roger Solheim i
Kulturdepartementet den 1. mars. Idrettsforbundet, Norges Rytterforbund og to
brukere av rideskolen deltok også. Formålet med møtet var å orientere departementet
om situasjonen som har oppstått for rideskolen. Folkemuseet ønsker å legge ned
rideskolen til fordel for en besøksgård.
Robane i Bestumkilen
Bystyret vedtok 17. februar reguleringsplan for Bestumkilen. En robane på 1 055 meter
er regulert i planen som har fått reguleringsbestemmelsene offentlig trafikkområde parkering/båtopplag, spesialområde - friluftsområde i sjø, spesialområde - småbåthavn
og spesialområde - roareal (robane, øvingsareal). Bystyret vedtok alternativ 3, som var
byrådets innstilling. Oslo Idrettskrets og ro- og padleklubbene har lenge arbeidet for å
sikre en robane på 1100 meter.
Status søknader om kommunale midler for 2010
Pr. 24. februar er det kommet inn 305 søknader fra lag i Oslo og 24 søknader fra
særkretser/ regioner. Det er ca. kr 35,5 mill til fordeling. Til sammen er det søkt om ca.
kr 53,5 mill. Søknadsfristen var 1. februar. Det fortsatt mulighet til å levere inn
søknader helt fram til 1. juli, men da med en prosentvis avkorting. Til nå har det
innkommet fire søknader etter fristen.
1. juni er det søknadsfrist for 2A som er delvis refusjon av anleggs- og lokalleie.
Denne posten ikke er med i det søknadsbeløpet som står over.
Status bingo
Oslo Idrettskrets arrangerer pottspill på bingo gjennom vår entreprenør Egil Hesland
AS. I 2010 er det 97 klubber (og kretser) som deltar i vårt pottspill, foruten oss selv. I
2009 var dette 65 klubber og i 2008 var det 53 klubber, foruten OIK. Det er flere
klubber som har vist interesse for deltakelse, så vi ser ikke bort i fra at neste års
pottspill kan omfatte hele 120 klubber. I tillegg er det 67 klubber og kretser som spiller
bingo i 2010 gjennom andre entreprenører.
Oslo Idrettskrets har i sitt budsjett tatt høyde for en betydelig reduksjon av egne
bingoinntekter. Dette er ikke bare på grunn av bingoautomatenes bortfall, men skyldes
også reduksjon i antall utjevningsdispensasjoner som OIK har spilt på. I siste tildeling
fikk vi redusert våre fem dispensasjoner til tre, men dette har Lotteritilsynet justert opp
til fire etter klage fra oss.
Styrets representasjon
Flere av styreremedlemmene hadde deltatt i møter med Idrettens samarbeidsutvalg i
bydelene og i særkretsene/regionene. Leder deltok på Fotballkretsens ting den 1. mars.
Han deltok også på velkomstfesten for Øystein Pettersen og holdt en hilsen fra kretsen.
Anya Sødal deltok på basketballkretsens 40-års feiring. Leder, Anya Sødal, Nils Johan
Waldenstrøm og Helene Bugge deltok i et møte med bedriftsidrettskretsens den 8.
februar.
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