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KS-møte nr. 10/2012-2014
Utsendelsesdato: 8. mai 2013
Merknadsfrist: 13. mai 2013
Møtetid:

Tirsdag 7. mai 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:
Integreringskonsulent Vigdis Mørdre orienterte om arbeidet med idrett for funksjonshemmede i
Oslo og Akershus ved innledningen til møtet.
Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok under innledningen og under
orienteringssakene.
Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok under behandlingen av sak K-79.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-78 Protokoll
KS-protokoll nr. 9/2012-2014
K-79 Revidert budsjett 2013
K-80 Administrasjons- og driftstilskudd særkretser
K-81 Høringssak om norsk toppidrett
K-82 Orienteringssaker
Idrett for funksjonshemmede: Innlegg av Vigdis Mørdre
OL/PL 2022
Stortingsvalget 2013
Kretsledermøtet 26. april
Program for studieturen
Stiftelsen Osloidrett
Styrets representasjon siden sist
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K-78 Protokoll
KS-protokoll nr. 9/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-79 Revidert budsjett 2013
Utkast til revidert budsjett var på forhånd utsendt. De største endringene i budsjettet
skyldes konsekvensene av å ha fått overdratt eierskapet og driftsansvaret for Ekeberg
Idrettshall og Osloidrettens Hus fra Stiftelsen Osloidrett. Den ble strøket fra
Brønnøysundregistrene 23. april 2013. I tillegg har vi mottatt mer tilskudd enn
budsjettert på noen av aktivitetstiltakene. På grunn av endrede rapporteringskrav for
klubbutvikling er det opprettet en egen avdeling for dette i regnskapet. Ellers er det
kun noen små justeringer innenfor enkelte poster.
Økonomisjefen orienterte og begrunnet forslagene til budsjettjusteringer. Styret
kommenterte og stilte spørsmål til fremleggingen. Det var ingen merknader til
forslaget.
Administrasjonens innstilling:
Det fremlagte forslaget til revidert budsjett vedtas.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-80 Administrasjons- og driftstilskudd særkretser
Notat med forslag til fordeling av administrasjons- og driftstilskudd til
særkretser/regioner var på forhånd utsendt.
I retningslinjene som bygger på prinsipper gitt av bystyret i 1989 står det følgende om
ordningen:
«Særkretser/regioner (unntatt bedriftsidrettskretsen) kan søke om støtte basert på
antall lag og aktiviteter i Oslo. Oslo Idrettskrets får som idrettsråd støtte til service for
lagene og særidrettene, organisasjonsarbeid og utdanning samt tiltak for spesielle
grupper og aktiviteter.»
I K-73, hovedfordeling, vedtok man at det skal totalt fordeles kr 3 200 000 på
ordningen, kr 2 150 000 av dette til Oslo Idrettskrets og kr 1 050 000 til
særkretsene/regionene. Støtten til særkretsene/ regionene baserer seg på en foreløpig
beregning. Administrasjonen har så langt mottatt 24 søknader og gjennomgått disse.
Administrasjonen innstiller på støtte til særkretsene/regionene på kr 995 050. Styret
gikk gjennom innstilling og stilte et spørsmål om tildelingen som sjekkes opp av
administrasjonen.
Administrasjonens innstilling:
Administrasjons- og driftsbidrag sentrale ledd fordeles i henhold til framlagte forslag.
Det gis grunntilskudd på kr 10 700, tilskudd pr. lag etter følgende skala: 6-15 lag kr 1
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950, 16-40 lag kr 1 700, 41 og flere lag kr 1 400. 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-81 Høringssak om norsk toppidrett
Rapport og presentasjon av rapporten «Den norske toppidrettsmodellen – norsk
toppidrett fram mot 2022» var på forhånd sendt ut. Administrasjonens notat med
vurdering av enkelte av utvalgets forslag var også sendt ut på forhånd. Høringsfrist til
NIF er 13. mai 2013.
Generalsekretær og rådgiver innledet. Styret hadde en bred diskusjon om rapportens
hovedpunkter og de forslagene i rapporten som var relevante for idrettskretsenes rolle i
norsk idrett. Administrasjonens forslag til momenter til høringssvaret ble diskutert.
OIK bør gi en tilbakemelding om forslagene som dreier seg om regionale
utviklingssentre og den overordnede styringen av norsk toppidrett.
Administrasjonens innstilling:
OIK svarer på høringen innen fristen og gir tilbakemelding basert på de momentene
som ble diskutert i notatet og som fremkom i møtet.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt. Styret får et utkast til høringsbrev til
godkjenning.
K-82 Orienteringssaker
Idrett for funksjonshemmede: Innlegg av Vigdis Mørdre
Mørdre ga en redegjørelse for hennes arbeidsfelt i Oslo, Akershus og Østfold. Hun ga
noen utfordringer til styret som gjaldt oppfølgingen av idrett for funksjonshemmede i
Oslo. Styret tar saken opp igjen på neste styremøte.
OL/PL 2022
Byrådet har sendt byrådssak 68/13 til bystyret. Saken kommer opp i bystyremøtet den
5. juni. Miljø- og samferdselskomiteen har innkalt en rekke aktører til høring 14. mai i
forbindelse med behandlingen av saken.
Stortingsvalget 2013
NIF sentralt tar initiativet til en felles innsats med de vinterolympiske særforbundene
og OIK frem mot valget. Målet med samarbeidet er å påvirke til en positiv oppslutning
om OL i folkeavstemmingen.
Kretsledermøtet 26. april
Leder orienterte om sakene som ble tatt opp på kretsledermøtet.
Program for studieturen
Programmet for administrasjonens studietur til Berlin 11.-14. juni ble gjennomgått.
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Stiftelsen Osloidrett
Stiftelsen Osloidrett ble strøket 23. april 2013 fra Stiftelsestilsynets register over
godkjent stiftelser. Det har vist seg at stiftelsen ikke ble opprettet korrekt, da
eiendommene aldri ble overført fra Oslo Idrettskrets til stiftelsen. Stiftelsens formål
har derfor aldri vært ivaretatt slik intensjonen var. I følge vedtektene skulle Oslo
kommune ha godkjent overføringen av eiendommen. En slik søknad ble av ulike
grunner aldri sendt. Styret i stiftelsen søkte Stiftelsestilsynet om å få legge ned
stiftelsen tidlig i 2012. Siden stiftelsen aldri har eksistert formelt, ble den etter lang
saksbehandling strøket fra Brønnøysundregistrene av Stiftelsestilsynet.
Styrets representasjon siden sist
Norvald Mo:
Prisutdeling i Rådhuset 23. april.
Kretsledermøte på Gardermoen 26. april.
Christin Sund:
Kretsledermøte på Gardermoen 26. april
Årsmøtet til OOF på Frognerseteren 29. april
Ingar Lae:
NM-finaler damer og herrer i innebandy i Rykkinnhallen søndag 21. april.
Prisutdeling i Rådhuset 23. april.
Anya Sødal:
Prisutdeling i Rådhuset 23. april.
Nils Johan Waldenstrøm:
Prisutdeling i Rådhuset 23. april.
Siste styremøte i Stiftelsen Osloidrett 23. april
Caroline Rømming:
Prisutdeling i Rådhuset 23. april.
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