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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 7/2012-2014   

       Utsendelsesdato: 28. februar 2013 

       Merknadsfrist: 7. mars 2013 

 
Møtetid:    Tirsdag 26. februar  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 (fra kl. 1830) X   

Kommentar: 

Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets tiltrådte styrets behandling i sak K-54, K-58 og K-60. 

Fra administrasjonen deltok Robert Gausen under sak K-51 – K-55, Audun Eikeland møtte som 

vara for ansattes representant, Kathe Langvik, og Øyvind Nedre deltok under K-51-K-54.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

K-51 Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 6/2012-2014  

 

K-52 Regnskap 2012 

 

K-53 Rammetilskuddet fra NIF 2013 – budsjettjustering  

 

K-54 Retningslinjer fordeling treningstid i kommunale fleridrettshaller 2013  

 

K-55 Retningslinjer lokale aktivitetsmidler 2013  

 

K-56 Rapport 2012 – OIKs administrasjon  

 

K-57 Dato for kretstinget 2014  

 

K-58 Oppfølging av OL-saken  

 

K-59 Stortingsvalget 2013 – valgkampdag med idrettsaktuelt tema  

 

K-60 Styrets beretning 2012  

 

K-61 Oppnevning av medlemmer til styret i Oslo Idrettshaller AS (OIAS) 

 

K-62 Orienteringssaker  
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K-51 Protokoll  

 

 KS-protokoll nr. 6/2012-2014  

 

 Vedtak: 

Protokollen ble godkjent.  

 

K-52 Regnskap 2012 

 

Regnskap med balanse og forslag til overskuddsdisposisjon var på forhånd utsendt. 

Økonomisjef Øyvind Nedre orienterte. Styret gikk gjennom regnskapet.  

 

Administrasjonens innstilling: 

Regnskapet for 2012 med balanse og forslag til overskuddsdisposisjon godkjennes.  

 

Vedtak:  

Regnskapet for 2012 med balanse og forslag til overskuddsdisposisjon ble 

foreløpig godkjent. Regnskapet sluttbehandles på styremøtet 19. mars.   

 

K-53 Rammetilskuddet fra NIF 2013 – budsjettjustering  

 

Notat med informasjon om størrelsen på NIFs rammetilskudd til idrettskretsene for 

2013 var på forhånd utsendt. Tilskuddet til OIK i 2013 er på kr 2.133.358,-, kr 

94.358,- mer til disposisjon enn budsjettert. Administrasjonen foreslo å øke 

budsjettrammene på avdeling 10, 30 og 40. Styret mente begrunnelsene for økningen 

på disse budsjettpostene var gode, og støttet forslaget.  

 

Administrasjonens innstilling: 

Til avdeling 10: kr 34.358,- 

Til avdeling 30: kr 50.000,- 

Til avdeling 40: kr 10.000,- 

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.  

 

K-54 Retningslinjer fordeling treningstid i kommunale fleridrettshaller 2013  

 

Notat med vedlagte høringsuttalelser var på forhånd utsendt.  

 

Gjeldende retningslinjer for fordeling av brukstid i kommunale idrettshaller ble vedtatt 

av kretsstyret i sak 277/12 i mars 2012. Retningslinjene skal revideres årlig. 

Endringsforslagene ble sendt ut på høring til de idrettene som omfattes av ordningen i 

brev datert 19. desember 2012 med høringsfrist 31. januar 2013. 7 av 10 idretter svarte 

på høringen.  

 

Intensjonen med endringsforslagene har vært å prioritere barne- og ungdomsidretten 

høyere (motiv 1) og sikre prioritet til hallidrettene og effektiv utnyttelse av 

idrettshallene (motiv 2).   
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Endringene som var foreslått var som følger: 

Vektingen av de ulike aldersgruppene endres (2 B, 5. kulepunkt): 

- Lag i årsklassene 8 – 10 år tildeles én spilleflate (som tidligere). 

- Årsklassene 11 – 19 år tildeles to spilleflater (som tidligere). 

- Seniorlag tildeles én spilleflate (endres fra to til en). 

 

Kriteriene for hvilken aktivitet som skal legge grunnlag for fordelingen endres: 

2 B 2. kulepunkt: For å telle med må den terminfestede aktiviteten avholdes med jevnt 

intervall og strekke seg over minimum 6 måneder. 

2 B 3. kulepunkt: Der det gjennomføres alternative konkurranseformer som erstatning 

for ordinært seriespill (minirunder, rangeringsspill og lignende), teller de lag som har 

gjennomført minimum 50 % av den terminfestede aktiviteten. Lag som skal telle med 

må ha gjennomført minimum 4 konkurransedager.  

 

Styret gikk gjennom endringsforslagene og diskuterte høringsuttalelsene.  

 

Administrasjonens innstilling: 

Forslaget til retningslinjer for fordeling av treningstid i kommunale idrettshaller 

vedtas. 

 

Vedtak: 

Administrasjonens forslag ble vedtatt.  

 

K-55 Retningslinjer lokale aktivitetsmidler 2013  

 

Kretsstyret hadde en foreløpig behandling av forslag til reviderte retningslinjer for 

fordeling av lokale aktivitetsmidler i 2013 sist møte (sak K-46). Administrasjonen fikk 

bl.a. i oppdrag å utarbeide flere modeller for utregning av fordeling av midler til 

bydelene. Modellene skulle vise ulik vekting på innbyggertall og medlemstall i 

idrettslagene. Styret har ønsket å gjøre endringer i dagens utregningsmodell fordi den 

gir store skjevheter mellom bydelene. I dag fordeles midlene ut til bydelene med basis 

i 1/3 medlemstall og 2/3 innbyggertall.  

 

Notat med 3 vedlegg var sendt ut på forhånd. Notat bestod av to deler hvor første del 

omhandlet ulike modeller for utregning av lokale aktivitetsmidler ut til bydelene. Del 

to omhandlet ny tekst og enkelte endringer i retningslinjene.  

 

Styret gikk gjennom del 1 og del 2 og diskuterte forslagene. Det ble mest debatt om 

hvilke prinsipper som skulle gjelde for utregningen av lokale aktivitetsmidler til 

bydelene. Problemstillingen som ble diskutert var hvordan innbyggertall og 

medlemskap i idrettslagene skulle vektes i utregningene.  

 

Ansattes representant avstod fra å stemme i saken.  

 

Administrasjonens innstilling: 

1. Tildelingen av lokale aktivitetsmidler til bydelene skal regnes ut fra antall 

medlemmer i idrettslagene med 1/3 vekting på medlemskap 6-12 år og 2/3 vekting 

på ungdom 13-19 år. Dersom konsekvensene av endringene blir store for enkelte 

bydeler, kan det innføres en overgangsordning de første to tilskuddsårene. 
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2. Forslaget til retningslinjer for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) i 2013 

vedtas. Vedtatte retningslinjer må eventuelt justeres etter at Kulturdepartementets 

brev om ordningen for 2013 er mottatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Tildelingen av lokale aktivitetsmidler til bydelene skal i 2013 regnes ut med  

50 % vekting på innbyggertall og 50 % vekting på medlemskap i 

aldersgruppen 6-19 år. Barn 6-12 år skal telle 1/3 og ungdom 13-19 år skal 

telle 2/3.  

 

I 2014 skal innbyggertall vektes 1/3 og medlemskap 2/3 i aldersgruppene 6-19 

år. Barn 6-12 år skal telle 1/3 og ungdom 13-19 år skal telle 2/3. 

 

2. Forslaget til retningslinjer for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) i 

2013 vedtas (er vedlagt protokollen). Vedtatte retningslinjer må eventuelt 

justeres etter at Kulturdepartementets brev om ordningen for 2013 er 

mottatt.  

 

K-56 Rapport 2012 – OIKs administrasjon  

 

 Administrasjonens rapport for 2012 var sendt ut i forbindelse med forrige styremøte. 

Saken ble utsatt til dette møtet.  

 

 Styret diskuterte saken, kommenterte enkelte opplysninger og stilte spørsmål.  

 

 Administrasjonens innstilling: 

 Administrasjonens rapport for 2012 tas til orientering.  

 

 Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.    

 

K-57 Dato for kretstinget 2014  

 

 Administrasjonens notat om kretstingets oppgaver og forslag til dato for neste 

kretsting var på forhånd utsendt.  

 

 Administrasjonens innstilling: 

 Oslo Idrettskrets avholder kretsting onsdag 4. juni 2014 fra kl. 1700-2030. Sted 

avklares senere.  

 

 Vedtak: 

Oslo Idrettskrets avholder kretsting onsdag 4. juni 2014 fra kl. 1700-2130. Sted 

avklares senere. 

 

K-58 Oppfølging av OL-saken  

 

 Notat med status for søknadsprosessen for OL/PL 2022 og forslag til videre 

oppfølging fra OIK var på forhånd utsendt.   
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 Styret diskuterte saken og sluttet opp om administrasjonens vurderinger og forslag til 

posisjon i den kommende debatten. OIK bør bidra aktivt til at osloidretten 

opprettholder en positiv holdning til OL-søknaden. Flere arenaer skal brukes til å 

synliggjøre søknadsarbeidet og hvilke syn osloidretten har på et mulig OL i Oslo.   

 

 Administrasjonens innstilling: 

 Saken tas til orientering og følges opp slik det ble beskrevet i notatet. 

 

Vedtak: 

- Kretstingets vedtak fra 2012 skal være styrende for hva vi skriver og mener i 

offentlig debatt og de prioriteringer vi eventuelt må gjøre når endelig konsept 

foreligger. Anlegg, frivillighet, kompetanse, ungdom og folkehelse er viktige 

stikkord som skal løftes frem i debatten og i det endelige konseptet som skal 

sendes IOC. 

- OIK støtter opp om konseptet «Games in the City». Vi mener konseptet har 

størst sjanse for å lykkes i konkurransen om å få OL til Norge igjen.  

- Vi skal arbeide for at Oslo2022 og kommunens politikere også begrunner 

konseptvalget ut fra anleggsbehovene Oslo har. Erkjennelsen av 

hverdagsidrettens behov må bli en del av kommunens argumentasjon i debatten 

som kommer.  

- Det er i Oslo anleggsbehovet er størst og etterbruken sikres best. Anlegg som 

allerede står på kommunens lister over anleggsbehov kan realiseres i prosjektet.  

- Alle anlegg som bygges skal være permanente anlegg og huse så mange idretter 

som mulig. Flere av anleggene vil måtte ses på som byomfattende for 

lokalidretten. Dette kan være med på å frigjøre tid i pressede mindre, lokale 

anlegg.  

- OIK må fortsette å arbeide for at etterbruken kommer hverdagsidretten til 

gode på best mulig måte. Ingen anlegg skal omgjøres til messehaller, hoteller osv. 

- OIK må være tydelig på at arbeidet med lokale idrettsanlegg som ikke er en del 

av en OL-søknad må fortsette med uforminsket styrke. Vi må peke på hvilke 

muligheter enkelte anlegg kan ha som bidrag til folkefest og arrangementer før, 

under og etter lekene. For eksempel vil ferdigstillelsen av lokale skianlegg kunne 

bidra til at «verdens vinterhovedstad» lever opp til sitt rykte. 

 

K-59 Stortingsvalget 2013 – valgkampdag med idrettsaktuelt tema  

 

 Administrasjonens innstilling: 

OIK legger opp til følgende aktiviteter under valgkampen i 2013 for å synliggjøre 

osloidrettens utfordringer: 

 

- Møte med Oslobenken på Stortinget  

- Arrangere et idrettspolitisk møte med partiene om utfordringene på 

anleggssektoren i Oslo  

- Synliggjøre partienes idrettspolitikk overfor medlemmene 

- Bidra til den offentlige debatten om idrett bl.a. med avisinnlegg  
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Rammene for det idrettspolitiske møtet blir som følger: 

 

- Alle partier inviteres å stille til debatt med sine listetopper 

- Forslag til temaer for møtet: arealknapphet og etterslepet på idrettsanlegg i Oslo, 

OL-søknaden og statsgaranti  

- Aktuelle ISUer  inviteres med i en planleggingsgruppe 

- Møtet avholdes i slutten av august, f.eks. lørdag 31. august  

- To personer i styret utpekes til å bidra i arbeidet med planleggingen av 

arrangementet  

 

Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Nils Johan Waldenstrøm og Christin 

Sund bidrar fra styret i den videre planleggingen.  

 

K-60 Styrets beretning 2012  

 

 Notat med forslag til styrets beretning for 2012 var på forhånd utsendt. Styret gikk 

gjennom beretningen og kom med kommentarer, spørsmål og forslag.  

  

 Administrasjonens innstilling: 

 Styrets beretning vedtas med de endringsforslag som fremkom i møtet.  

 

 Vedtak: 

Administrasjonens innstilling ble vedtatt.   

 

K-61 Valg av medlemmer til styret i Oslo Idrettshaller AS 

 

 Oslo Idrettskrets har tre plasser i styret i Oslo Idrettshaller AS. I 2012 har Rolf Nyhus, 

Richard Pedersen og Kate Hege Nielsen representert OIK. Nils Johan Waldenstrøm 

har vært vara. Selskapet har generalforsamling 14. mars 2013 og skal velge nytt styre.  

 

 Vedtak: 

 Rolf Nyhus, Richard Pedersen og Kate Hege Nielsen oppnevnes til å være OIKs 

representanter i styret for Oslo Idrettshaller AS med Nils Johan Waldenstrøm 

som vara. 

 

K-62 Orienteringssaker  

 

Hasle Linje 

Oslo kommune er i ferd med å inngå en intensjonsavtale med Hasle Linje Bolig AS  

om å leie et idrettsbygg på Hasle som selskapet skal bygge. OIK er invitert med i det 

videre arbeid for å presentere forslag til et romprogram. Leieavtalen skal være klar 1. 

juli 2013.  

 

Styrets representasjon siden sist 

Norvald Mo: VM i Bandy på Frogner stadion, 27. januar  

Christin Sund: Akers avis Groruddalens ildsjelpris og idrettspris, 6. februar 
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Status for Idrettsregistreringen 

Fristen for idrettsregistreringen gikk ut 31. januar. Ved fristens utløp var det 87 av 648 

idrettslag som ikke hadde registrert medlemstall. Administrasjonen har sendt ut brev 

til samtlige lag, purret pr. e-post og oppfølging på telefon. OIK kan registrere 

medlemstall på lag som ikke har registrert medlemstall frem til 27. februar 2013. Ved 

dags dato mangler det registrering fra 19 idrettslag.  

 


