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K-78 Protokoller
KS-protokoll nr. 8/2009-2012.
Vedtak:
KS-protokoll nr. 8/2009-2912 ble godkjent.
K-79 Revidert budsjett 2010
Forslag til revidert budsjett var på forhånd utsendt. Økonomisjefen orienterte.
Styret gikk gjennom forslagene til endringer. Det reviderte budsjettet får et bedret
resultat etter kutt i kostnadene på avdeling 30 Hus og hall og økte bingoinntekter.
Vedtak:
Forslaget til revidert budsjett ble godkjent.
K-80 Oslo kommunes idrettsstipend 2010
Administrasjonens notater med innstilling til kandidater til Oslo kommunes
idrettsstipend var på forhånd utsendt.
1. Administrasjonen innstilte primært på 10 utøvere som allerede kan vise til prestasjoner
som lover godt for fremtiden. Det var gjort en avgrensning ved å sette en aldersgrense
på 17 år (18 i løpet av året, dvs. født 1992 eller tidligere). Administrasjonen hadde i
tillegg foreslått ytterligere en utøver som kunne være aktuell for stipend, dersom styret
ville gi 11 stipendier i år.
2. Administrasjonen har ved prioriteringen sett bort fra søknader fra utøvere som har fått
stipendiet tidligere samt alle som har søkt om midler til utdanning/kurs/studiereiser
som kvalifiserer dem som trenere eller dommere. I statuttene heter det at stipendiet kan
”utdeles til aktive idrettsutøvere eller administratorer for særlig fremtredende innsats
på sine områder. Stipendiet kan også utdeles til aktive idrettsutøvere som ønsker å
utdanne seg til trenere for idretten i Oslo, f. eks. ved kurs og eventuelt videreutdanning
innen eller utenlands.” Administrasjonen har tolker formuleringene som en
prioritering av de aktive (”idrettsutøvere ... for særlig fremtredende innsats”).
Søknadsmassen var i år omfangsrik med 40 kandidater. Den inneholdt i tillegg mange
svært kvalifiserte søkere.
Styret gikk gjennom beskrivelsen av de innstilte kandidatene og utøvere som også
kunne være aktuelle for et stipend. Styret vedtok å følge administrasjonens innstilling
på utøvere som skal motta stipend fra Oslo kommune. Det ble besluttet å gi 11 utøvere
stipendier, og styret fulgte administrasjonens forslag til utøver.
Vedtak:
11 utøvere mottar kr 10.000,- i stipend ved utdelingen i Rådhuset 27. april 2010.
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K-81 Årets idrettslag
Administrasjonens notat om forslag på årets idrettslag var på forhånd utsendt.
Rådgiver orienterte.
Kriteriene for tildeling av prisen til Årets idrettslag er:
Idrettslaget må i løpet av året ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å
fremme trivsel og tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer i
lokalmiljøet.
Idrettslaget må drive ”idrett for alle”, det må med andre ord ha gode og varierte
aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer.
Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre
naturlige samarbeidspartnere.
Det kom inn to forslag på Årets idrettslag. Styret drøftet forslagene og fulgte
administrasjonens innstilling på å kåre en særidrettsklubb som vinner i 2010.
Vedtak:
Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til Årets idrettslag.
K-82 Årets ildsjel
Administrasjonens notat med forslag på fire kandidater til årets ildsjelpris var på
forhånd utsendt.
Det var kommet inn forslag på fire kandidater.
Rådgiver orienterte.
Forslag til kandidater til ildsjelprisen kan fremmes av alle organisasjonsledd og
samarbeidsutvalgene i bydelene. Prisen er en sjekk på kr 15.000 og tildeles en leder,
utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt som utover det vanlige viser
God sportsånd
Positive holdninger
God oppførsel
Solidaritet og lojalitet
Fremme idrettens anseelse
Et sterkt engasjement i det daglige idrettsarbeidet
En ekstraordinær innsats for lokalmiljøet
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Vedkommende må i sin adferd bidra til å fremme idrettens grunnverdier.
Basert på kretsstyrets gjennomgang av kandidatene ble følgende vedtak fattet.
Vedtak:
Kretsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til Årets ildsjel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-83 Innspill fra OIKs lovutvalg for revisjon av NIFs lov – videre arbeid
Administrasjonens notat var på forhånd utsendt.
Generalsekretæren orienterte.
I kretsstyremøte den 3. mars 2010, ble lovutvalgets notat av 31.12.09 om revisjon av
NIFs lov diskutert. Lovutvalgets leder, Gunnar-Martin Kjenner innledet til dette
notatet.
Det har vist seg at mange av de punktene som er tatt opp i notatet er sammenfallende
med de problemstillinger NIF er opptatt av og som er under utredning.
Administrasjonen har fått opplyst at NIF ikke prioriterer temaene opprettelse av
påtalenemnd og Idrettens ombudsmann samt spørsmål om klageadgang på
enkeltvedtak. Dette er områder som administrasjonen mener er viktig og som bør
prioriteres i det videre arbeid med revisjon av loven.
Styret diskuterte saken og slo fast at det var viktig at OIK tok initiativer innenfor de
nevnte områdene. Det ble foreslått at OIK tilbyr NIF utredningshjelp dersom NIF kan
stille midler til disposisjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, settes det av midler til å
kunne benytte ekstern utredningskompetanse.
Vedtak:
OIK sender i første omgang brev til NIF hvor vi ber om at de tre nevnte områder
tas med i arbeidet med revisjon av NIFs lov og ber om en tilbakemelding på dette.
OIK kan tilby seg å utrede områdene og foreslå lovtekster, men at NIF betaler for
jobben.
Dersom NIF velger å ikke gjøre noe med dette, gis administrasjonen og
lovutvalget i oppgave å utarbeide forslag til lovendringer innen følgende områder
og i prioritert rekkefølge: klageadgang på enkeltvedtak, idrettens ombudsmann
og opprettelse av påtalenemnd. Det avsettes inntil 40.000 kroner for kjøp av
ekstern kompetanse. Beløpet tas fra avdeling 48.
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