PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 11/2012-2014
Utsendelsesdato: 24. juni 2013
Merknadsfrist: 1. juli 2013
Møtetid:

Onsdag 19. juni 2013

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

Norvald Mo
Christin Sund
Anees Rauf
Ingar Lae
Nils Johan Waldenstrøm
Anya Sødal
Kate Hege Nielsen
Kathe Langvik
Årstein Skjæveland
Caroline Rømming
Ingrid Tollånes
Ivar Glomstein

Møtested: Osloidrettens hus
Til stede
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentar:

Jan Halstensen fra NFF orienterte om planene for Campus Norway ved innledningen til
møtet. Robert Gausen fra administrasjonen deltok under denne innledningen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-83 Protokoll
KS-protokoll nr. 10/2012-2014
K-84 Fylkesmannens tilrådning for vern av fire friluftslivsområder i Oslo kommune iht.
markaloven §11.
K-85 Idrett for funksjonshemmede i Oslo -- oppfølging
K-86 Oslo 2022 – videre oppfølging frem mot folkeavstemningen 9. september
K-87 Møteplan høsten 2013
K-88 Orienteringssaker
Campus Norway
Ledermøtet i Sandefjord 31. mai – 1. juni
Områdeløft for idrett i Stovner bydel
Møte om melding om bad og svømmehaller i Oslo 10. juni
Administrasjonens studietur 11.-14. juni
Kretsstyrets representasjon siden sist
Møte med byråd Ola Elvestuen
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K-83 Protokoll
KS-protokoll nr. 10/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-84 Fylkesmannens tilrådning for vern av fire friluftslivsområder i Oslo kommune iht.
markaloven §11.
Administrasjonens notat om Fylkesmannens endelige forslag til departementet om fire
vernesoner for friluftsliv i Oslo ble gjennomgått og diskutert.
Fylkesmannen utarbeidet etter høringsrunden en revidert, endelig tilrådning om
geografiske grenser og forskrifter for de fire områdene. Disse ble oversendt
Miljøverndepartementet 16. mai. Notatet ga en oversikt over utviklingen i
fylkesmannens forslag sett i forhold til OIKs innvendinger, og skisserte noen
strategiske hovedlinjer i en eventuell oppfølgning vis-a-vis departementet som har den
endelige avgjørelsesmyndigheten i denne kompliserte saken.
Administrasjonens innstilling:
Administrasjonen utarbeider et brev til Miljøverndepartementet basert på
synspunktene i det fremlagte notatet og som fremkom i møtet. Brevet sendes styret til
høring.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-85 Idrett for funksjonshemmede i Oslo—oppfølging
På siste møte fikk styret en orientering om arbeidet med idrett for funksjonshemmede
av integreringskonsulent Vigdis Mørdre. Styret ønsker å være tett på det arbeidet som
gjøres på området idrett for funksjonshemmede i Oslo. Styret mente en god måte å
gjøre det på er å utpeke en kontaktperson fra styret som får dette som oppgave.
Administrasjonens innstilling:
Styret oppnevner et styremedlem som kan være kontaktperson for administrasjonen og den
regionale fagkonsulenten i NIF i arbeidet med idrett for funksjonshemmede i inneværende
tingperiode.

Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Christin Sund ble valgt til å være
kontaktperson.
K-86 Oslo 2022 – videre oppfølging frem mot folkeavstemningen 9. september
Bystyret har bestemt at det skal avholdes folkeavstemning om Oslo bør søke om å få
arrangere OL/PL i 2022. Avstemningen avholdes samtidig som stortingsvalget. I den
forbindelse har NIF sentralt vedtatt å arbeide aktivt for å bidra til et solid ja-flertall i
folkeavstemningen. OIK inngår i NIFs kampanjeorganisasjon hvor innleid personell
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fra kommunikasjonsbransjen inngår. Generalsekretæren orienterte om hvilke
aktiviteter OIK skal koordinere fremover. Styret ønsket å bidra så langt det er mulig.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
K-87 Møteplan høsten 2013
Forslag til møteplan for høsten var på forhånd utsendt.
Vedtak:
Møteplanen for høsten ble godkjent med endring av tidspunktet i august fra 27.
til 20. august.
K-88 Orienteringssaker
Campus Norway
Jan Halstensen fra NFF orienterte om prosjektet Campus Norway. NFF ønsker et fast
treningssted for alle landslag i Oslo og har startet med å utrede mulighetene for dette
på Ekeberg. De ønsker et tett samarbeid med OIK, BSK og KFUM i prosjektet. Til nå
har prosjektgruppen gjort sonderinger hos partene. NFF ønsker å inngå en
intensjonsavtale med partene i løpet av august 2013.
Ledermøtet i Sandefjord 31. mai – 1. juni
Leder orienterte fra ledermøtet i Sandefjord. Saker som ble drøftet på møtet var bl.a.
OL/PL-søknad, status for arbeidet med idrettspolitisk dokument, norsk toppidrett og
fremtidig finansiering av norsk idrett.
Områdeløft for idrett i Stovner bydel
Kathe Langvik og Caroline Rømming redegjorde for områdeløftet i Stovner bydel
hvor idrettsutvikling er en sentral del av satsingen.
Møte om bad og svømmehaller i Oslo 10. juni
Generalsekretæren orienterte om informasjonsmøtet i regi av byrådsavdeling for
miljø- og samferdsel hvor Bymiljøetaten presenterte det faglige grunnlaget for den
kommende bade- og svømmemeldingen. Fra idretten stilte OIK, Oslo svømmekrets og
Norges svømmeforbund. For øvrig var en rekke kommunale etater til stede.
Administrasjonens studietur 11.-14. juni
Generalsekretæren orienterte fra studieturen administrasjonen hadde til Berlin 11.-14.
juni. Programmet bestod av besøk i Landessportbund Berlin og flere idrettsanlegg,
bl.a. Olympiastadion. Det ble holdt flere forelesninger, bl.a. om inkluderingsarbeid og
folkehelse.
Møte med byråd Ola Elvestuen, 22. mai
Leder, nestleder, generalsekretær og anleggsrådgiver møtte byråden og hans
medarbeidere for å drøfte aktuelle idrettssaker. Sentralt i møte stod gjennomgang av
OIKs budsjettbrev for 2014, byggeprosjekter som har fått bevilgninger men som har
treg fremdrift, Bymiljøetatens ressurser og gjennomføringsevne og plan for idrett og
friluftsliv.
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Kretsstyrets representasjon siden sist
Norvald Mo:
Ledermøtet i Sandefjord, 31. mai- 1. juni.
10-års jubileum for 60pluss på NIH, 30. mai.
Møte med byråd Ola Elvestuen, 22. mai.
Christin Sund:
Kretsting Oslo skikrets, 29. juni.
Møte med byråd Ola Elvestuen, 22. mai.
Nils Johan Waldenstrøm:
Ledermøtet i Sandefjord, 31. mai- 1. juni.
Jubileumsmiddag Antidoping Norge, 11. juni
Anees Rauf:
Åpning av Verdensparken på Furuset, 10. juni.
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