PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 14/2012-2014
Utsendelsesdato: 8. november
Merknadsfrist: 14. november
Møtetid:

Tirsdag 5. november 2013

Møtested: Osloidrettens hus
Til stede

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 Varmbo
Ingrid Tollånes
Ivar Glomstein

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentar:
Ingvild Reitan orienterte om Aktiv på dagtid i begynnelsen av møtet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-100 Protokoll
KS-protokoll nr. 13/2012-2014
K-101 Klagesaker LAM
K-102 Endelig fordeling LAM
K-103 Klagesaker for kommunale bidrag
K-104 Endringer i retningslinjer for kommunale bidrag
K-105 Fastsette tid og program for neste møte med ISU/SK
K-106 Reguleringsplan Tokerud skole
K-107 Strategisk plan 2012-2016 – endringer?
K-108 Støtte utarbeidelsen av statue av Knut «Kuppern» Johannesen
K-109 Orienteringssaker
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K-100 Protokoll
KS-protokoll nr. 13/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-101 Klagesaker LAM
Notat vedlagt kopi av brev til OIK var på forhånd sendt ut. Ved klagefristens utløp den
17. oktober var det kommet inn tre klager på ISUs innstillinger på de lokale
aktivitetsmidlene (LAM). I henhold til retningslinjer for fordelingen av LAM i Oslo er
det Oslo Idrettskrets som behandler klager på ISUs innstillinger og avgjør disse
endelig. Klagene var fra Fokus Bordtennisklubb, Fossum Cricket Klubb og Sengkathir
Sportsklubb og gjaldt innstillingen fra sine respektive ISUer som hadde innstilt på å
redusere tildelingen med 50 % av medlemsmassen fordi klubbene ikke var representert
på fordelingsmøtene. ISUene har dermed fulgt retningslinjene for fordeling av LAM.
Ut fra begrunnelsene som klubbene ga for sitt fravær, fant styret ingen grunn til å
overprøve ISUenes innstillinger.
Administrasjonens innstilling:
Klagen fra Fokus Bordtennisklubb tas ikke til følge.
Klagen fra Fossum Cricket Klubb tas ikke til følge.
Klagen fra Sengkathir Sportsklubb tas ikke til følge.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-102 Endelig fordeling LAM
Notat og forslag til fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2013 var på forhånd
utsendt. I 2013 skal kr 15 794 793 fordeles ut til lagene i Oslo.
I retningslinjene for fordeling av LAM i Oslo står det at Skiforeningen skal tas ut av
fordelingen før midlene blir fordelt ut til de ulike ISUer. Dette gjøres med bakgrunn i at
Skiforeningen har svært mange medlemmer og virksomheten skiller seg fra de fleste andre
idrettslag. LAM til Skiforeningen gis ut fra skjønn. Administrasjonen ønsker å videreføre
tildelingen til Skiforeningen med samme beløp som i fjor, dvs. kr 175 000.
Fra ISU Nordstrand kom det innstilling med en klubb som var tildelt under kr 1 000. Dette har
administrasjonen justert for slik at klubben får minstesummen på kr 1 000. De andre klubbene
har blitt justert ned.

2

I ISU Nordre Aker er Ski- og fotballklubben Lyn innstilt med kr null til tross for at de har i
følge listene 17 aktive medlemmer. I følge klubben selv stemmer ikke dette tallet. Klubben er
en overbygning i en allianse.
Styret gikk gjennom innstillingene fra ISUene til fordeling av LAM til idrettslagene i Oslo og
administrasjonens innstilling. Styret konstaterte at fordelingen hadde også i år hadde gått
veldig fint ute i samarbeidsutvalgene og så ingen grunn til å endre innstillingene.

Administrasjonens innstilling:
Skiforeningen tildeles kr 175 000 i LAM for 2013. Administrasjonen får i oppgave å
fullføre den endelige fordelingen av LAM basert på innstillingene fra ISU og
avgjørelser i klagesakene om LAM.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-103 Klagesaker for kommunale bidrag
Notat med vedlagt klagebrev var på forhånd sendt ut. Ingar Lae meldte seg inhabil i
saken.
Det var kommet inn to klager på fordelingen av kommunale midler til styremøtet. Den
ene klagen var fra Oslo Skøiteklub og den andre var fra Lambertseter Svømmeklubb.
Styret gikk gjennom klagene og kunne konstatere at klubbene ikke hadde overholdt
retningslinjene for innlevering av dokumentasjon. Styret så ingen grunn til å fravike
retningslinjene som har klare frister og krav for hva som skal leveres av
dokumentasjon for å bli tildelt kommunale midler. Tidligere praksis for behandling av
liknende klagesaker ble dermed fulgt.
Administrasjonens innstilling:
Oslo Skøiteklub sin klage tas ikke til følge.
Lambertseter Svømmeklubb sin klage tas ikke til følge.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-104 Endringer i retningslinjer for kommunale bidrag
Notat med vedlegg var på forhånd utsendt.
I 2009 behandlet kretsstyret retningslinjene og kom med forslag til endringer. 18.
november 2009 sendte OIK endringsforslagene til byrådsavdelingen for samferdsel,
miljø og næring. Et år senere, 16. desember 2010, sendte OIK nytt brev med forslag på
ytterligere endringer (brevet samlet endringsforslagene fra 2009 og 2010). Siden den
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gang har saken blitt purret opp fra OIK. Vi har blitt lover at den skal tas videre, men
ingen ting har skjedd.
Ved behandlingen av fordeling av kommunale bidrag 1. november 2013 (K-97) ønsket
styret en ny gjennomgang av retningslinjene for å se om de tidligere
endringsforslagene fortsatt var gjeldende. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har
bedt OIK sende et nytt brev om endringene, men denne gangen til Bymiljøetaten.
Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til innstillinger til ytterligere endringer.
Administrasjonens innstilling:
Forslag til ny teks til avsnittet «hvem får støtte» i retningslinjene:
Skoleidrettslag, skytterlag o.l. er ikke berettiget administrasjons- og driftsbidrag, men
kan bli undergitt særskilt vurdering. Velferds- og ungdomsorganisasjoner samt
bedriftsidrettslag er ikke støtteberettiget. Studentidrettslag som ikke mottar støtte fra
samskipnad eller lignende kan tildeles støtte.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt med en liten endring. «Eller lignende»
rettes til «eller utdanningsinstitusjon».
Forslag til tidligere endringer i ordningen «administrasjons- og driftsbidrag til
idrettslag»:
I brevet til byrådsavdelingen ønsket styret å endre retningslinjene når det gjelder
tildeling av gruppetilskudd. Administrasjonen støtter den faktiske omleggingen, men
ser nå at endringen av ordningen kan ivaretas med dagens tekst. Administrasjonen
mener derfor at OIK bør trekke forslaget til endring på dette punktet.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
Administrasjonen foreslår at ordningen med støtte til svømmeklubbene skal ut av
rammetilskuddet. Begrunnelsen for dette er at gratis treningstid for svømmeklubber i
svømmeanleggene bør følge samme praksis som for andre idretter og andre
idrettsanlegg. Kostnadene for disse timene bør derfor legges på driftsbudsjettet til
Bymiljøetaten. Svømmekretsen støtter dette forslaget.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
Angående dagens tilskuddsordning «andre formål»: I det endringsforslaget som ble
oversendt byrådsavdelingen heter det at ordningen bør omgjøres til en
arrangementsstøtte og skal gå til å støtte nasjonale mesterskap i Oslo for juniorer og
nedover. I dagens retningslinjer støttes nasjonale og internasjonale mesterskap for
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juniorer og yngre. Dette mener administrasjonen skal videreføres i en ordning med
arrangementsstøtte.
Forslag til ny tekst:
Det kan gis støtte til å avvikle nasjonale og internasjonale mesterskap for juniorer og
yngre i Oslo. Idrettslag i Oslo er søknadsberettiget.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-105 Fastsette tid og program for neste møte med ISU/SK
Styret diskuterte innhold og tidspunkt for et nytt fellesmøte mellom OIK, særkretsene
og Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Osloidretten opplever store utfordringer når
det gjelder regulering, planlegging og investeringer i idrettsanlegg. Styret ønsket
derfor å sette disse temaene på dagsorden. De ønsket å invitere sentralt ansatte i Planog bygningsetaten og Bymiljøeten for å gi informasjon om temaet. Styret ønsket også
at den nye byråden for idrett, Guri Melby, også inviteres til samlingen. Hun inviteres
til å orientere om arbeidet med en plan- og budsjettreform og ny behovsplan for idrett.
På møtet vil leder orientere om aktuelle saker som kretsstyret har arbeidet med.
Vedtak:
Neste møte mellom kretsstyret, ISUer og særkretser avholdes torsdag 9. januar
kl. 1830-2030 (servering fra kl. 1800). Hovedtema på møtet blir plan- og
reguleringsprosesser i Oslo kommune. Byråd Guri Melby inviteres i tillegg til
fagpersoner fra Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Byråden bes om å
orientere om arbeidet med budsjettreform og ny behovsplan for idrett.
K-106 Reguleringsplan Tokerud skole
Notat og link til plansaken var på forhånd sendt ut.
Tokerud skole ligger i bydel Stovner, helt inntil marka i øst. Dagens skole skal rives,
og ny og større skole skal bygges på samme sted. Skolen planlegges for 540 elever på
ungdomstrinnet med mulighet for senere utvidelse til barne- og ungdomsskole for 840
elever. Skolen er i henhold til standardprogrammet planlagt med to gymsaler for å
dekke skolens behov for kroppsøvingslokaler. Det har ved offentliggjøring av
planprogrammet i tidligere planfase kommet innspill om fleridrettshall fra både bydel
Stovner og fra idretten via ISU Stovner. Innspillene er besvart med at planlegging av
idrettshall ikke ligger innenfor Undervisningsbygg KF sitt mandat.
Styret diskuterte saken og kunne konstatere at det er vanskelig å bli hørt i plansaker
som gjelder bygging av nye skoler. Idrettsbehovet blir ikke hensyntatt i den grad
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idretten ønsker. Styret ba at administrasjonen undersøker om skileikområdet blir berørt
av en eventuell bygging av idrettshall før høringssvaret sendes.
Administrasjonens innstilling:
Oslo Idrettskrets mener at Tokerud skole må bygges med idrettshall i stedet for to
gymsaler. Reguleringssaken må vise et alternativ som viser en slik løsning.
Styret ber administrasjonen om å svare på høringen innen tidsfristen (18. november)
med de kommentarer som fremkom i notatet og i møtet.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-107 Strategisk plan 2012-2016 – endringer?
På tinget i 2012 ble strategisk plan for Oslo Idrettskrets vedtatt for perioden 20122016, dvs. over to tingperioder. Det var et ønske om en mer overordnet plan enn det
som OIK tidligere hadde hatt. Årsplaner skulle operasjonalisere de overordnede
målene. I planen står det at den skal tas opp til debatt på tinget i 2014 og revideres
dersom det er nødvendig.
Styret gikk gjennom planen og vurderte om det var behov for å gjøre endringer. Styret
kom frem til at de overordnede strategiske målene med respektive delmål er like
aktuelle nå som de var for to år siden. Styret mente derfor at det ikke er behov for å
endre planen utover å oppdatere faktagrunnlaget som presenteres i innledningen til
planen. Det er viktig å ha kontinuitet i arbeidet for å oppnå gode resultater.
Administrasjonens innstilling:
Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 legges fram for tinget i 2014 med
eventuelle justeringer som fremkommer i møtet.
På tinget legges det opp til en diskusjon rundt måloppnåelse, virkemidler og
arbeidsmåter. Administrasjonen skal utarbeide en evaluering av planen som skal
forelegges styret i mars 2014. Evalueringen skal følge sakspapirene til tinget.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-108 Bevilgning til å støtte utarbeidelsen av statue av Knut Johannesen
Leder orienterte om at han hadde fått forespørsel fra leder i Norges Skøyteforbund,
Rune Gerhardsen, om OIK kan gi en bevilgning til statue av ”Kuppern” som skal
reises utenfor Bislett og avdukes i forbindelse med hans 80-års dag 6. november.
Leder foreslo at OIK gir en bevilging på 25 000 kroner øremerket statuen.
Vedtak: Leders forslag ble vedtatt.
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K-109 Orienteringssaker
Klubbadmin
Kathe Langvik orienterte om det nye medlemssystemet Klubbadmin som nå er klart til
bruk for klubbene. OIK gjennomfører kontinuerlige kurs for klubber i Oslo som er
fullbooket.
Styrets representasjon siden sist
Norvald Mo:
100 års jubileumsfest Manglerud Star, 5. oktober
Deputasjon i helse- og sosialkomiteen i bystyret, 24. oktober
Christin Sund:
Åpning av ny kunstgressbane i Høybråten idrettspark, 21. oktober
Nils Johan Waldenstrøm:
Deputasjon i samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, 29. oktober
Høstmøte for lagene i Oslo Friidrettskrets, 31.oktober
Idrettsgallaen 4. januar 2014 i Oslo Spektrum
Leder orienterte om Idrettsgallaen. OIK betaler billett for de fra styret som ønsker å
følge prisseremonien fra tribuneplass. Leder og generalsekretær har fått invitasjon fra
Idrettsforbundet til å delta i middag og prisseremoni. Kl. 1200 samme dag arrangeres
det et åpent seminar på UBC Ullevål stadion.
Inkluderingsprisen
Frist for å melde inn kandidater fra Oslo er 8. november. Administrasjonen forbereder
et innspill til Idrettsforbundet. Flere klubber er aktuelle.
Møteplan vinter/vår 2014
Forslag til møteplan ble delt ut og gjennomgått. Endelig møteplan legges ved
protokollen.
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