PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 19/2012-2014
Utsendelsesdato: 1. mai 2014
Merknadsfrist: 7. mai 2014
Møtetid: Mandag 28. april 2014

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
Kommentar: Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i behandlingen av sak K-149, K-150 og K-157.
Audun Eikeland fra administrasjonen i OIK deltok under alle sakene bortsett fra K-156.

K-149 Protokoll
KS-protokoll nr. 18/2012-2014
K-150 Brev til Oslo kommune om budsjett 2015
K-151 Klagesak kommunale midler
K-152 Innkomne forslag til kretstinget
K-153 Tingforberedelser
K-154 Hovedfordeling kommunale midler 2014
K-155 Fordeling av administrasjons- og driftstilskudd 2014
K-156 Personalsituasjonen i OIK
K- 157 Orienteringssaker
Skoleutbygging med fleridrettshaller
Campus Norway
Idretts- og friluftslivkonferanse i Oslo 14. november 2014
Bogstad Vinterparadis
Styrets representasjon siden sist
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K-149 Protokoll
KS-protokoll nr. 18/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-150 Brev til Oslo kommune om budsjett 2015
Utkast til budsjettbrev for 2015 til byrådet var på forhånd utsendt. Generalsekretæren
gikk gjennom brevet og styret kommenterte underveis. Styret ba om at det ble lagt inn
noe mer tekst på enkelte punkter i brevet. Styret ba om at brevet sendes i kopi til
partigruppene i bystyret og alle de berørte etatene. For øvrig bør brevet gjøres kjent i
egen organisasjon via nettsidene og på e-post til særkretser/regioner.
Administrasjonens innstilling til vedtak:
Budsjettbrev til byrådet for budsjettåret 2015 godkjennes med de endringer som
fremkom i møtet.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-151 Klagesak kommunale midler
Notat om klage fra Oslo Kjelkehockeyklubb om reduksjon i tildelingen av kommunale
midler på grunn av for sent innsendt søknad, var på forhånd utsendt. Klagen var lagt
ved i sin helhet. Klubben søkte 8. april 2014. I henhold til retningslinjene for
kommunal støtte til idrettsorganisasjoner i Oslo 2014 skal eventuelle tilskudd da
avkortes med 75 %. Styret diskuterte saken og fant ingen grunn til å se bort fra
retningslinjene og tidligere praksis i liknende saker.
Administrasjonens innstilling til vedtak:
Klagen fra Oslo Kjelkehockeyklubb tas ikke til følge.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-152 Innkomne forslag til kretstinget
Notat med innkomne forslag til tinget var på forhånd utsendt. Det hadde kommet inn
11 forslag fra tre klubber. I tillegg ble begrunnelsen for styrets innstilling i en tidligere
vedtatt lovendringssak gjennomgått. Teksten til punktet om strategisk plan i saklisten
ble også gjort rede for og godkjent av styret.
Styret diskuterte forslagene og ba om at en av de foreslåtte innstillingene fra
administrasjonen ble endret. Styret ba om at teksten som skal presenteres for tinget ble
redigert og organisert på en annen måte. Styreleder følger opp saken og får fullmakt til
å godkjenne det endelige dokumentet.
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Administrasjonens forslag til vedtak:
Innstillinger og begrunnelser for innkomne forslag til tinget godkjennes.
Vedtak:
Innstillinger og begrunnelser for innkomne forslag til tinget godkjennes med de
forslag til endringer som framkom i møtet. Styreleder får fullmakt til å
godkjenne det endelige dokumentet.
K-153 Tingforberedelser
Notat med opplysninger og forslag om gjennomføringen av kretstinget var på forhånd
sendt ut. Audun Eikeland orienterte. Det ble opplyst om hvilke gjester som har fått
invitasjon, hvilke personer som foreslås valgt til praktiske oppgaver ved
gjennomføringen, forretningsorden, kandidater som foreslås til OIKs hederspris og
innsatspris. Styret gikk gjennom de ulike temaene og hadde ingen forslag til endringer
i administrasjonens forslag.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Forslaget på forretningsorden fremmes for tinget.
Forslaget på kandidater til gjennomføring av ulike oppgaver på tinget fremmes for
tinget.
Forslaget på innsatspris og hederspris vedtas.
Vedtak:
Administrasjonens forslag ble vedtatt.
K-154 Hovedfordeling kommunale midler 2014
Notat med forslag til hovedfordeling av kommunale midler for 2014 var på forhånd
sendt ut. Generalsekretæren og Audun Eikeland orienterte. Styret gikk gjennom
forslaget og hadde ingen merknader.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Hovedfordelingen av kommunale midler for 2014 vedtas. Styret ber administrasjonen
foreta fordelingen av midlene i henhold til retningslinjer, utlysningstekst og
redegjørelsene i saksfremlegget.
Vedtak:
Administrasjonens forslag ble vedtatt.
K-155 Fordeling av administrasjons- og driftstilskudd 2014
Notat med forslag til fordeling av administrasjons- og driftstilskudd for 2014 var på
forhånd utsendt. Audun Eikeland orienterte. Styret gikk gjennom forslaget og hadde
ingen merknader.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag fordeles i henhold til administrasjonens
framlagte liste. Administrasjonen forvalter ordningen i henhold til retningslinjene.
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Administrasjons- og driftsbidrag sentrale ledd fordeles i henhold til framlagte forslag.
Det gis grunntilskudd på kr 12 000, tilskudd pr. lag etter følgende skala: 6-15 lag kr 2
000, 16-40 lag kr 1 800, 41 og flere lag kr 1 500. Oslo Idrettskrets gis et tilskudd på kr
2 150 000. Administrasjonen får i fullmakt å forvalte ordningen innenfor de satser og
rammer som er vedtatt.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-156 Personalsituasjonen i OIK
Notat om personalsituasjonen i OIK ble delt ut på møtet og gjennomgått av
generalsekretæren. Styret var fornøyd med orienteringen og mente forslagene til
løsninger var tilfredsstillende.
Administrasjonens innstilling til vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til innstilling ble vedtatt.
K- 157 Orienteringssaker
Skoleutbygging med fleridrettshaller
Det ble kort orientert om hvordan temaet har blitt fulgt opp av administrasjonen og
styrets AU de siste månedene. Styret er opptatt av å følge skoleutbyggingen tett og
sikre at flest mulig skoler bygges med fleridrettshaller.
Campus Norway
Det ble orientert kort om fremdriften i prosjektet og oppfølgingen av sak K-125 (20122014).
Idretts- og friluftslivkonferanse i Oslo 14. november 2014
Kretsstyret ble oppfordret til å holde av datoen allerede nå. OIK er en av arrangørene
og skal delta i bl.a. paneldebatt.
Bogstad Vinterparadis
Styret har støttet Bogstad Vinterparadis i arbeidet med å få ytterligere tilskudd til
prosjektet på kommunens reviderte budsjett. Brev ble sendt fra OIK med
støtteerklæring til byrådet 22. april 2014.
Styrets representasjon siden sist
Norvald Mo:
Kretsting Oslo Bedriftsidrettskrets, 27. mars 2014
Generalforsamling Bækkelagets Sportsklub, 7. april 2014
OOFs årsmøte, 8. april 2014
Nils Johan Waldenstrøm:
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Medvirkningsmøte Indre By på Haandverkeren, 1.april 2014
Møte i anleggspolitisk utvalg NIF, UBC, 2.april 2014
Anya Sødal:
NM-finalene i innebandy, 13. april 2014
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