PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 8/2012-2014
Utsendelsesdato: 20. mars 2013
Merknadsfrist: 27. mars 2013
Møtetid:

Tirsdag 19. mars 2013

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ansattes representant:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Generalsekretær:
Rådgiver:

Møtested: Osloidrettens hus

Norvald Mo
Christin Sund
Anees Rauf
Ingar Lae
Nils Johan Waldenstrøm
Anya Sødal
Kate Hege Nielsen
Kathe Langvik
Årstein Skjæveland
Caroline Rømming
Ingrid Tollånes
Ivar Glomstein

Til stede
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kommentar:
Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets tiltrådte styrets behandling i sak K-62 til og med K-65.
Fra administrasjonen deltok Øyvind Nedre i hele møtet og Robert Gausen i sak K-62 til og med
K-64.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-62 Protokoll
KS-protokoll nr. 7/2012-2014
K-63 Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016, byrådssak 41/13
K-64 OL/PL – status for prosessen
K-65 Vern av fire friluftslivsområder ihht markaloven §11 på høring
K-66 Regnskap 2012 med balanse og noter
K-67 Oslo kommunes idrettsstipend 2013
K-68 Årets ildsjel 2013
K-69 Årets idrettslag 2013
K-70 Orienteringssaker
OIKs kompetansearbeid
Stortingsvalget 2013 – Idrettens fanesaker
Kretsstyrets representasjon siden sist
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K-62 Protokoll
KS-protokoll nr. 7/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-63 Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016, byrådssak 41/13
Byrådet har lagt frem Plan for idrett og friluftsliv 2013 – 2016 i byrådssak 41/13.
Planen blir nå sendt til bystyrets organer, og skal sannsynligvis behandles i
samferdsels- og miljøkomiteen 23. april 2013. Et utkast til planen har tidligere vært
ute på høring med frist 1. juni 2012. Oslo Idrettskrets avga et omfattende og svært
kritisk svar til denne høringen. Våre innspill til planen ble etter dette nærmere
gjennomgått med Bymiljøetaten i et eget møte.
Styret diskuterte de ulike momentene som administrasjonen trakk fram i notatet. I
diskusjonen som fulgte ble det påpekt at det er på tide at plan for idrett og friluftsliv
snart må få den statusen den fortjener. Store investeringer hvert eneste år bør
planlegges bedre og mer planmessig enn det som er tilfelle nå. Å avsette arealer til
skole, barnehager og idrett blir stadig viktigere.

-

Administrasjonens innstilling:
Oslo Idrettskrets mener at byrådet ikke leverer en tilfredsstillende plan for
idrettsarbeidet i Oslo kommune.
Oslo Idrettskrets mener at plan for idrett og friluftsliv inneholder så mange svakheter
og feil at den er lite egnet som styringsverktøy for idrettsarbeidet i Oslo kommune.
De momenter som fremkommer i notatet tas med til deputasjon i Miljø- og
samferdselskomiteen når saken behandles der.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.

K-64 OL/PL – status for prosessen
Notat med status for søknadsprosessen for å få OL/PL til Oslo i 2022 var på forhånd
sendt ut. I notatet ble det redegjort for hovedlinjene i konseptvalgutredningen som er
til kvalitetssikring. Nestleder orienterte fra møte med OL-etaten 18. mars. Styret gikk
gjennom de ulike hovedpunktene i saken og diskuterte videre prosess. Styret vil
fortsatt holde tett kontakt med OL-etaten og bidra positivt til kommunens
utredningsarbeid. I tiden frem mot folkeavstemningen bør samarbeidet med NIF
intensiveres.
Administrasjonens innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
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K-65 Vern av fire friluftslivsområder ihht markaloven §11 på høring
Fylkesmannen startet en prosess med sikte på vern etter Markalovens § 11 i 2011. I
løpet av en innspillsfase mottok Fylkesmannen 174 forslag til verneområder. Samtidig
ble det utarbeidet en metodikk for kartlegging av friluftsverdier i områdene.
Fylkesmannen vurderte de innkomne forslagene og valgte ut 32 områder for
kartlegging av frilufts- og naturverdier. Etter denne kartleggingen besluttet han å starte
verneplanarbeid for til sammen 28 områder. Planene for de første fire områdene er nå
sendt på høring med frist for innspill satt til 15. april. De fire områdene ligger alle i
Oslo kommune og er nesten i sin helhet en del av Oslo kommunes skoger:
 Skjennungsåsen friluftslivsområde (900 dekar).
 Godbekken friluftslivsområde (801 dekar).
 Hauktjern friluftslivsområde (3679 dekar).
 Spinneren friluftslivsområde (2820 dekar).
Det mest kontroversielle forslaget i høringssaken er forbudet mot sykling på
blåmerkede stier.
Styret diskuterte saken og gikk gjennom hovedpunktene i verneforslaget.
Verneforslaget må ivareta alle formålene i markaloven. Styret erkjenner at det kan
oppstå brukerkonflikter i marka, særlig i randsonen til byen hvor mange mennesker
ferdes. Men å innføre forbud mot idrettsaktiviteter i marka er ingen god løsning.
Administrasjonens innstilling:
Administrasjonen utarbeider et svar basert på synspunktene i notat. Brevet sendes
styret til høring.
Vedtak:
Administrasjonen utarbeider et svar basert på synspunktene i notat og i møtet.
Brevet sendes styret til høring.

K-66 Regnskap 2012 med balanse og noter
Regnskapet for 2012 ble første gang behandlet på styremøtet den 26. februar, deretter
av kontrollkomiteen den 12. mars. Kontrollkomiteens forslag til korrektur er blitt
innarbeidet i enkelte noter og i kretsstyrets økonomiske beretning.
Styret gikk gjennom endringene og det endelige regnskapet.
Administrasjonens innstilling:
Regnskapet for 2012 godkjennes og legges frem for kretstinget våren 2014.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
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K-67 Oslo kommunes idrettsstipend 2013
Oslo kommunes idrettsstipend er en del av støtteordningene til idretten i Oslo og tas
fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. I fjor ble det delt ut 7 stipendier a kr 12 000.
I år har det kommet inn 31 søknader, noe som er en oppgang fra i fjor, hvor vi fikk inn
20 søknader. Stipendiene fordeles og forvaltes etter statutter gitt av bystyret.
Tradisjonelt er mottakerne av stipendiene unge og lovende utøvere som har prestert på
et godt nasjonalt, så vel internasjonalt nivå. Administrasjonen har prioritert utøvere
som allerede har vist resultater som viser godt for fremtiden. Som tidligere år har vi
lagt oss på en nedre aldersgrense på minst 17 år ved starten av tildelingsåret, dvs. født
i 1995 eller tidligere. Idrettens utbredelse og det nasjonale nivå er også tatt med i
administrasjonens vurdering. Bosted er også vurdert. Stipendmottakeren bør ha en
tettere tilknytning til Oslo enn kun klubbtilhørighet.
Det kom inn 31 søkere innen fristen.
Styret gikk gjennom administrasjonens innstilling til stipendfordeling.
Administrasjonens innstilling:
7 gutter og 3 jenter mottar Oslo kommunes idrettsstipend på 12 000 kroner i 2013.
Vedtak:
8 av de foreslåtte stipendmottakerne mottar Oslo kommunes idrettsstipend for
2013. Styret ber om at administrasjonen kommer med to nye forslag utover de
som ble presentert i saksgrunnlaget. Saken behandles på e-post så raskt som
mulig.

K-68 Årets ildsjel 2013
Forslag til kandidater til Ildsjelprisen kan fremmes av alle organisasjonsledd og
samarbeidsutvalgene i bydelene. Prisen er en sjekk på kr 15.000 og tildeles en leder,
utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt som utover det vanlige viser
 god sportsånd
 positive holdninger
 god oppførsel
 solidaritet og lojalitet
 fremmer idrettens anseelse
 et sterkt engasjement i det daglige idrettsarbeidet
 en ekstraordinær innsats for lokalmiljøer
Vedkommende må i sin adferd bidra til å fremme idrettens grunnverdier.
Det kom inn 10 forslag til årets ildsjel innen fristen, 9 menn og 1 kvinne. Prisen er en
sjekk på 15 000 kroner.
Styret gikk gjennom begrunnelsene og administrasjonens forslag til kandidat til prisen.
Vedtak:
Styret vedtok administrasjonens forslag.
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K-69 Årets idrettslag 2013
Kriteriene for tildeling av prisen til Årets idrettslag er:


Idrettslaget må i løpet av året ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å
fremme trivsel og tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer
i lokalmiljøet.



Idrettslaget må drive ”idrett for alle”, det må med andre ord ha gode og varierte
aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer.



Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre
naturlige samarbeidspartnere.

Prisen er på 15 000 kroner med diplom som deles ut av Bymiljøetaten. Oslo
Idrettskrets innstiller til kommunen.
Styret gikk gjennom de to forslagene som var kommet inn fra organisasjonen og
administrasjonens tilleggsforslag.
Vedtak:
Administrasjonens forslag ble vedtatt.
K-70 Orienteringssaker
OIKs kompetansearbeid
Kathe Langvik fra administrasjonen orienterte om OIKs kompetansearbeid.
Stortingsvalget 2013 – Idrettens fanesaker
Idrettsforbundet har sendt ut materiell med Idrettens fanesaker til Stortingsvalget til
høsten. Styret gikk gjennom de tre sakene og den dokumentasjonen som fulgte med.
Kretsstyrets representasjon siden sist
Norvald Mo:
Kretsting i Tennisregion Øst, 27. februar
Kretsting i Oslo Fotballkrets, 4. mars
Anees Rauf:
Kretsting i Oslo Skytterkrets, 26. februar
Caroline Rømming:
Åpning av Lyns nye klubbhus, 7. mars
Anya Sødal:
Kretsting i Basket region øst, 13. mars
Christin Sund:
Paneldebatt i regi av Handikapforbundet i Oslo, 27. februar
Inkluderingskonferansen på Hotell 33, 16. mars, åpningstale
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Møte med OL-etaten, 18. mars
Nils Johan Waldenstrøm:
Møte med OL-etaten, 18. mars
Årstein Skjæveland:
Kretsting Oslo Cyklekrets, 18. mars
Oslo kommunes mottakelse i forbindelse med World Cup i Holmenkollen 16. mars:
Norvald Mo, Christin Sund, Kate Hege Nielsen, Nils Johan Waldenstrøm, Ingar Lae
og Caroline Rømming.
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