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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 12/2012-2014   

       Utsendelsesdato: 21. august  

       Merknadsfrist: 27. august  

 
Møtetid:    Tirsdag 20. august 2013               Møtested:  Osloidrettens hus    
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Norvald Mo  X   

Nestleder: Christin Sund X   

Medlem: Anees Rauf  X  

Medlem: Ingar Lae X   

Medlem: Nils Johan Waldenstrøm X   

Medlem: Anya Sødal X   

Medlem: Kate Hege Nielsen            X  

Ansattes representant: Kathe Langvik X   

1. varamedlem: Årstein Skjæveland X   

2. varamedlem: Caroline Rømming X    

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Rådgiver: Ivar Glomstein  X   

Kommentar: 

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i hele møtet.   

Bodil Wang fra OBIK hadde meldt forfall.    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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K-89 Protokoll  

KS-protokoll nr. 11/2012-2014  

 

 Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

K-90 Regnskap pr. 30. juni 2013 
Regnskap pr. 30. juni 2013 var på forhånd utsendt. Økonomisjefen gikk gjennom 

regnskapet og redegjorde kort for enkeltposter. Styret hadde ingen kritiske 

bemerkninger til regnskapet. Ingen store avvik fra budsjett.   

 

 Innstilling fra administrasjonen: 

Regnskapet tas til orientering. 

 

 Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-91 Høring spillemiddelsøknad 

Idrettskretser og særforbund har mottatt brev fra NIF med utkast til 

spillemiddelsøknad 2014 til uttalelse. Svarfristen er 30. august. Notat var sendt ut på 

forhånd.  

 

Styret merket seg at søknaden bygger på idrettspolitisk dokument og vedtaket som ble 

fattet på ledermøtet i juni 2013. Søknaden var ryddig og informativ. Idrettskretsenes 

tidligere innspill om at tilskuddet til idrettskretsene bør lønns- og prisjusteres er nå tatt 

inn som et krav for hele organisasjonen. Det har vært et tema som ikke har vært 

avklart i tidligere søknader. At tidligere års igangsatte satsingsområder skal 

videreføres, støttes av styret. Styret foreslo at det gis en positiv tilbakemelding på 

søknaden til NIF. 

 

Innstilling fra administrasjonen: 

OIK støtter spillemiddelsøknadens innretning og satsingsområder for 2014.   

 

 Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. 

 

K-92 Status halvårsrapport 

 Status for halvårsrapporten ble delt ut på møtet. Styret gikk gjennom planen, stilte 

spørsmål og ga kommentarer. Styret sa seg fornøyd med at det var få mål som ikke var 

påbegynt eller som ikke kommer til å bli realisert. Styret ba spesielt om at rapport for 

vedlikehold av hus og hall blir levert før nytt budsjett legges. En rapport for utført 

vedlikeholdsarbeid for 2013 og planer for 2014 bør følge budsjettfremlegget.  

 

Innstilling fra administrasjonen: 

Halvårsrapporten for OIK tas til orientering.  

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. 
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K-93 Beredskapsplan for OIK 

 Utkast til beredskapsplan for OIK var på forhånd utsendt. Bakgrunnen for å utarbeide 

en beredskapsplan for OIK er for å bevisstgjøre ansatte og tillitsvalgte hvilke rutiner 

som bør følges dersom det oppstår en krise. Et viktig punkt i planen er en oversikt over 

hvem som utgjør beredskapsgruppen og hvem som er ansvarlig for å varsle og 

informere. Styret mente planen god og gjorde bare enkelte små språklige endringer.  

 

Innstilling fra administrasjonen: 

 Beredskapsplanen for OIK godkjennes.  

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt med enkelte små språklige endringer. 

 

K-94 Orienteringssaker 

 

LAM-prosessen 

Notat om hvordan fordelingsprosessen skal foregå i høst var på forhånd utsendt. 

Styremedlemmene møter i ISUenes fordelingsmøter og bidrar med informasjon der det 

blir nødvendig.  

 

Aktiviteter i Ekeberghallen i høstferien 

Kathe Langvik fra administrasjonen orienterte om aktivitetene som skal gjennomføres 

for barn i skolenes høstferie.   

 

OL-avstemningen  

Generalsekretæren orienterte om hvilke aktiviteter som skjer i forbindelse med 

idrettens påvirkningsarbeid frem mot OL-avstemmingen 8.- og 9. september. Hun 

oppfordret styret om å tegne seg på vaktlister for å delta i arbeidet med å påvirke folk 

til å stemme JA til å sende en OL-søknad fra Oslo.  
 

Seminaret «Ærlig talt» 18. september kl. 18-21 

Kathe Langvik orienterte om programmet for seminaret «Ærlig talt» som er et 

samarbeid mellom NIF, Norsk Tipping og OIK. Konseptet gjennomføres rundt om i 

hele landet.   
 

Styrets representasjon siden sist 

Norvald Mo: 

29. juli: Mottakelse på Rådhuset i forbindelse med Vålerengens IFs 100-års jubileum 

3. august: Gjest ved finalene i Norway Cup 


