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X
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Bodil Wang fra Oslo Bedriftsidrettskrets var til stede under behandlingen av sak K-33 og saken
om Oslobudsjettet i K-35.
Audun Eikeland og Øyvind Nedre fra administrasjonen var til stede under hele møtet.
Anees Rauf og Nils Johan Waldenstrøm deltok kun i behandlingen av K-30. De var begge
deltakere i OL2022s heldagsverksted denne dagen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oppsummering av møter
Styrets representasjon siden sist
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K-28 Protokoll
KS-protokoll nr. 3/2012-2014
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-29

Regnskap pr. 31. oktober 2012
Regnskap pr. 31. oktober 2012 var på forhånd utsendt. Økonomisjefen orienterte.
Styret hadde enkelte spørsmål og kommentarer.
Administrasjonens innstilling:
Regnskapet tas til orientering.
Vedtak:
Regnskapet ble tatt til orientering.

K-30

Klagesaker LAM
Ekeberg Sendeplateklubb, Oslo Volley, Lambertseter Bryteklubb og Kolsås
Klatreklubb hadde uteblitt fra fordelingsmøtene i sine respektive ISUer av ulike
årsaker og klaget på manglende tildeling. Lille Tøyen FK og Oslostudentenes
Idrettsklubb hadde møtt på fordelingsmøtene, men hadde ikke fått godkjent all
påkrevd dokumentasjon hos Oslo Idrettskrets og klaget på manglende tildeling. De har
begge i ettertid fått godkjent dokumentasjonen. Nøklevann Ro- og Padleklubb klaget
på for lav tildeling fra sitt ISU (30 %).
På kretsstyremøtet den 9. oktober ble klagesakene på ISUs innstillinger på LAMtildelinger foreløpig diskutert. Styret vedtok å ferdigbehandle saken på neste møte.
Siden forrige behandling hadde administrasjonen mottatt og innhentet supplerende
informasjon fra de ISUer som var involvert i klagesakene. Det ble gjort en ny
vurdering av alle sakene i administrasjonen i tett dialog med styreleder.
Styret diskuterte saken. I vurderingene ble det lagt vekt på å se retningslinjene opp mot
departementets overordnede mål med tilskuddsordningen og konsekvenser for de ulike
idrettslagene ved ikke å bli tildelt LAM. Det ble også sett på om det fantes
formildende omstendigheter i de ulike sakene og om graderte tildelinger kunne være
en mulig løsning. Administrasjonens innstilling og konsekvensene av den, ble
diskutert. Styret mente det var behov for å ta en ny gjennomgang av retningslinjene for
tildeling av LAM i Oslo på et senere møte, og i god tid før retningslinjer for 2013
vedtas.
Administrasjonens innstilling til vedtak:
Ekeberg Sendeplateklubb, Oslo Volley, Lambertseter Bryteklubb og Kolsås
Klatreklubb gis en tildeling på 75 prosent av medlemmene i stønadsbaserte grupper.
Lille Tøyen FK og Oslostudentenes Idrettsklubb gis en tildeling på 50 prosent av
medlemmene i stønadsbaserte grupper.
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Nøklevann Ro- og Padleklubb tildeles LAM basert på 50 prosent av medlemmene i
stønadsbaserte grupper.
Vedtak:
Ekeberg Sendeplateklubb, Oslo Volley, Lambertseter Bryteklubb og Kolsås
Klatreklubb gis en tildeling på 75 prosent av medlemmene i stønadsbaserte
grupper.
Lille Tøyen FK og Oslostudentenes Idrettsklubb gis en tildeling på 50 prosent av
medlemmene i stønadsbaserte grupper.
Nøklevann Ro- og Padleklubb tildeles LAM basert på 50 prosent av medlemmene
i stønadsbaserte grupper.
Administrasjonen bes om å fremme en sak for styret som gjennomgår
retningslinjene for tildeling av LAM i Oslo i god tid før neste års tildeling.
K-31 Endelig fordeling av LAM 2012
I retningslinjene for fordeling av LAM i Oslo står det at Skiforeningen skal tas ut av
fordelingen før midlene blir fordelt ut til de ulike ISUer. Dette gjøres fordi
Skiforeningen har svært mange medlemmer og virksomheten skiller seg fra de fleste
andre idrettslags virksomheter. Fordelingen av LAM til Skiforeningen gjøres derfor ut
fra skjønn. Skiforeningen mottok kr 175 000 i 2011.
Administrasjonens innstilling:
Skiforeningen tildeles kr 175 000 i LAM for 2012.
Administrasjonen får i oppgave å fullføre den endelige fordelingen av LAM basert på
innstillingene fra ISU og avgjørelser i klagesakene om LAM (K-30).
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-32 Klager på fordeling av kommunale midler
To klager på siste runde med fordeling av kommunale bidrag var kommet inn innen
fristens utløp. Det forelå klager fra Oslo Capoeira Klubb og Skeid Fotball.
Styret diskuterte årsakene til avslagene til de to klubbene og var enig i
administrasjonens vurderinger i sakene.
Administrasjonens innstilling:
Klagen fra Oslo Capoeira Klubb tas ikke til følge.
Klagen fra Skeid Fotball tas til følge. Klubben får utbetalt kr 26 370 i refusjon av
anleggs- og lokalleie.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
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K-33 Flerbruksplan for Marka
Administrasjonen hadde sendt ut et notat som ga en bred beskrivelse av arbeidet med
flerbruksplanen for Marka og OIKs erfaringer med medlemskap i Oslo og omegn
friluftsråd (OOF). Siden vedtak i saken ble gjort av det forrige styret, var det
hensiktsmessig å foreta en grundig gjennomgang. Notatet begrunnet hvorfor OIK,
blant flere idrettsorganisasjoner, ikke tar aktivt del i arbeidet med flerbruksplanen.
Styreleder orienterte om informasjonsmøtet i regi av OOF som ble holdt om planene
for nye ski- og skiskytteranlegg i Marka 30. oktober. Det var et godt og informativt
møte.
Administrasjonens innstilling:
Styret opprettholder styrevedtaket som ble gjort 3. oktober 2011 om å stå utenfor
utarbeidelsen av OOFs flerbruksplan for Marka.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-34

Idrettslag som skal settes under administrasjon
I samarbeid med NIF og de øvrige idrettskretsene har OIKs administrasjon ryddet i
medlemslistene. Lag som ikke har gjort idrettsregistreringen og lag med under ti
medlemmer over 15 år, har blitt undersøkt nærmere.
I Oslo har 26 lag blitt undersøkt. Av disse skal ni leve videre. 13 lag har bedt om å bli
meldt ut og ønsker å leve videre på utsiden av NIF, eller er nedlagt, og derfor er
strøket som medlemmer av NIF. Ett idrettslag er sammenslått med et annet idrettslag.
Tre idrettslag skal settes under administrasjon med den hensikt å oppløse disse. Dette
gjelder Achilles Triathlon klubb, Dragon Fotballklubb og Aker-Strategens Futsal
Klubb.
Ett eller flere forhold er funnet hos disse tre lagene:
laget har ikke aktivitet (sjekket med særkrets/særforbund)
laget har ikke ti eller flere medlemmer over 15 år (valgbare)
administrasjonen har ikke fått kontakt med representanter for laget
Med hjemmel i NIFs lov § 4-4 (l), § 2-2, § 2-3 (3) og § 22 i lovnorm for idrettslag kan
idrettskretsen sette idrettslag under administrasjon dersom lagene ikke oppfyller de
krav som NIFs lov stiller til idrettslagsdrift.
Styret diskuterte saken og gjorde seg kjent med hvilke krav som stilles til videre
prosess.
Administrasjonens innstilling til vedtak:

A:
Achilles Triathlon klubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 23,3. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre:
Leder:
Norvald Mo
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Nestleder:
Christin Sund
Medlem:
Årstein Skjæveland
Varamedlem: Anya Sødal
Dragon Fotballklubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 2-3,3.
Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre:
Leder:
Norvald Mo
Nestleder:
Christin Sund
Medlem:
Årstein Skjæveland
Varamedlem: Anya Sødal
Aker-Strategens Futsal Klubb settes under administrasjon med hjemmel i NIFs lov §
2-3,3. Styret i OIK oppretter følgende interimsstyre:
Leder:
Norvald Mo
Nestleder:
Christin Sund
Medlem:
Årstein Skjæveland
Varamedlem: Anya Sødal

B:
De midler som eventuelt kommer inn fra de oppløste lagene skal avsettes i minst ett år
for å møte krav fra eventuelle klager.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt.
K-35 Orienteringssaker
Oslobudsjettet 2013 – tilleggsinnstillingen og Byrådssak 209/12
Generalsekretær og leder informerte om innholdet i byrådets forslag til budsjett og
innholdet i byrådssaken som omhandler investeringsprosjekter på idrettssektoren. I
forbindelse med budsjettprosessen har OIK hatt møter med de fleste partiene i bystyret
og to komiteer. Forhandlingene mellom byrådspartiene og Frp er i gang. Frp har i en
pressemelding gjort det klart at partiet ønsker økte rammer til idrettsanlegg.
Styrets representasjon siden sist
Møte med Ola Elvestuen, Osloidrettens hus, 17. oktober: hele styret
Deputasjon i Helse- og sosialkomiteen, 23. oktober: Christin Sund (Ingvild Reitan fra
administrasjonen)
Deputasjon i samferdsels- og miljøkomiteen, 30. oktober: Norvald Mo (Ingrid
Tollånes fra administrasjonen), Nils Johan Waldenstrøm i delegasjonen til
hallselskapet
Åpning Skiforeningens Hus, 18. oktober: Norvald Mo
Innledning Troms Idrettskrets, helgesamling, idrett og integrering, 21. oktober:
Norvald Mo
Innledning Alna Høyre og Haugerud IF om idrett, anlegg og OL 2022, 25. oktober:
Norvald Mo
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Informasjonsmøte i regi av OOF, 30. oktober: Norvald Mo
Åpning av Holmlia kunstgressbane, 22. oktober: Kate Hege Nielsen
Heldagsverksted Oslo2022, 13. november: Anees Rauf og Nils Johan Waldenstrøm
Paneldebatt om overordnede visjon for OL2022, 13. november: Norvald Mo i panelet
og Anya Sødal, Caroline Rømming, Årstein Skjeveland, Nils Johan Waldenstrøm og
Anees Rauf som tilhørere.
Møterunde med ISUer og idrettslag i Groruddalen
Kathe Langvik orienterte om møtene som var holdt i ISUene i Alna, Grorud, Stovner
og Bjerke. Temaet for møtene var foreldreengasjement. Tilbakemeldingene var gode
og nye temaer vil bli tatt opp på samme måte i de ISUer som er interessert.
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