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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 15/2012-2014   

       Utsendelsesdato: 11. desember 2013  

       Merknadsfrist: 16. desember 2013  

 

Møtetid:    Tirsdag 10. desember 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 Varmbo X    

Generalsekretær: Ingrid Tollånes X   

Rådgiver: Ivar Glomstein  X   

Kommentar: Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets ble invitert til møtet men meldte forfall.  

 

 

 

K-109  Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 14/2012-2014  

 

K-110  Budsjett for OIK 2014 

 

 

K-111   Oslobudsjettet 2014 

 

 

K-112 Jubileum 2017 

 

 

K-113 Orienteringssaker 

 

Møte med presidentskapet i NIF 

Idémøte om OL 2022  

AU-protokoll fra møte 2. desember 2013  

Campus Norway 

 Momskompensasjon 2012  

 Besøk fra MIFALOT-prosjektet i Israel 

Styrets representasjon siden sist 
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K-109  Protokoll  

 KS-protokoll nr. 14/2012-2014  

 

 Vedtak: 

Protokollen ble godkjent.  

 

K-110  Budsjett for OIK 2014 

 Forslag til budsjett for OIK var på forhånd utsendt. Forslaget var basert på 

arbeidsutvalgets behandling og vedtak på møte 2. desember 2013. Økonomisjefen gikk 

gjennom forslaget. Styret stilte spørsmål og kommenterte underveis. Administrasjonen 

tok opp en ny sak som gjaldt innkjøp av brukte stoler til Ekeberg idrettshall. Innkjøpet 

betyr at post 6010 avd. 32 økes med kr 20 000. Overskuddet reduseres tilsvarende. 

Styret sluttet seg til dette forslaget. Utover dette ble det ikke foretatt endringer i 

forslaget til budsjett.  

 

Vedtak:  

Honorarer til styret i 2014 ble fastsatt til kr 5000 for styrerepresentanter og 

varamedlemmer, og kr 6000 for AU-medlemmer.  

Budsjett for OIK for 2014 ble vedtatt med den foreslåtte endringen i post 6010 

avdeling 32.  

 

 

K-111   Oslobudsjettet 2014 

Leder og generalsekretær redegjorde for siste nytt om forhandlingene i Rådhuset om 

Oslobudsjettet 2014. I år har ikke byrådspartiene fått til en avtale med Frp og det er 

heller ikke avtale med andre partier. Derfor blir behandlingen i bystyret 11. desember 

avgjørende for hva som blir vedtatt på idrettsområdet. Utdrag av protokoll fra siste 

møte i samferdsels- og miljøkomiteen ble delt ut. Utdraget omhandler den delen av 

budsjettet som gjaldt idrett og som komiteen har ansvar for.   

 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering.  

 

 

K-112 Jubileum 2017 

Notat om mulige tiltak i forbindelse med at OIK fyller 100 år i 2017 var på forhånd 

sendt ut. Styret diskuterte ulike ideer for markeringer, bl.a. jubileumsbok, mottakelse 

på Rådhuset, jubileumskonferanse og andre arrangementer. Finansieringsmuligheter 

og arbeidsmåter ble diskutert. Sonderinger og bestillinger må gjøres i god tid i 

forveien.  

 

Det bør nedsettes en jubileumskomité etter at et nytt kretsstyre er valgt på tinget i juni 

2014. Arbeidet med bokprosjektet bør imidlertid settes i gang snarlig, bl.a. å vurdere 

form og innhold og undersøke hvilke finansieringsmuligheter som finnes.   

 

Vedtak:  

Leder og generalsekretær jobber videre med innhold i bokprosjektet og 

presenterer et forslag til rammer for prosjektet på styrets februarmøte.   
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K-113 Orienteringssaker 

 

Møte med presidentskapet i NIF 

Leder orienterte om møte med presidentskapet og generalsekretæren i NIF 25. 

november.  

 

Idémøte om OL 2022  

Leder orienterte om idémøte 2. desember arrangert av OL-etaten om OL 2022 og Oslo 

som framtidens vinterhovedstad. Møtet vektla og drøftet hvilke positive effekter et OL 

kan ha for Oslo og Norge utover det idrettslige.   

 

AU-protokoll fra møte 2. desember 2013  

AU-protokollen fra møtet 2. desember var sendt ut til styret på forhånd.  

 

Campus Norway 

Leder orienterte om arbeidet med Campus Norway. Brosjyre er utarbeidet og som skal 

benyttes i arbeidet med å samle støtte for prosjektet.  

 

Momskompensasjon 2012 utbetalt 

Osloidretten ble tildelt kr 35 mill. kroner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms 

for regnskapsåret 2012.  

 

Besøk fra MIFALOT-prosjektet i Israel 

To representanter fra MIFALOT-prosjektet i Israel møtte OIK og representanter fra 

Furuset IF, Bjørndal IF og Bøler basket for å lære om osloidrettens inkluderingsarbeid. 

De var spesielt opptatt av å få høre om Alna-skolen. Direktør for strategi og utvikling i 

MIFALOT, Clive Lessem, orienterte om MIFALOT. Organisasjonen arbeider for fred, 

toleranse og sameksistens mellom grupper fra ulike kulturelle, religiøse, etniske og 

sosiale grupper. De bruker fotball som verktøy i dette arbeidet og utdanner unge 

ledere.  

 

Styrets representasjon siden sist  

 Norvald Mo:  

 Avduking av statue på Bislett og mottakelse for Knut "Kuppern" Johannesen 80 år, 

6. november 

 Grenseløs Idrett, innledning på konferanse om idrett for funksjonshemmede, 

Bærum Idrettspark, 13. november 

 Idrettsseminar Bydel Bjerke, 16. november 

 Grorud Rotary, innledning om idrettens stilling og utfordringer i Groruddalen og 

Oslo, 20. november                                    

 OL 2022, Workshop - Oslo som framtidens vinterhovedstad, 2. desember 

 Helsedepartementet, innledning om 60 pluss på konferanse om idrett, forebygging 

og friluftsliv m.m., 5. desember 

 Norges Cricetforbund, mottakelse og fest i anledning sesongavslutning, 9. 

desember   

 


