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K-91 Protokoll
KS protokoll nr. 9/ 2014-2016
Vedtak:
Protokollen ble godkjent

K-92 Tilbakeføring av tilsagn kommunale midler 2014
Generalsekretæren innledet i saken. Oslo Idrettskrets har i tidligere vedtak tildelt klubber
(og særkretser) kommunale bidrag etter behandling av søknad. I tilfeller hvor klubbene
ikke oppfyller kravene til å motta midler på grunn av mangelfulle eller feilaktige vedlegg
er det praksis at tilskuddsbeløpet tilbakeføres for å inngå i tildelingssum for inneværende
år. For kommunale bidrag 2014 er det pr 1.januar 2015 en rest på kr 13.688,00.
Vedtak:
Ikke utbetalte kommunale bidrag til idrettslag for 2014 tilbakeføres og inngår i
grunnlaget for tildeling av kommunale midler i 2015.

K-93 Hovedfordeling kommunale midler 2015
Det var på forhånd sendt ut et notat med gjennomgang av de ulike tilskuddsordningene
som OIK forvalter på vegne av Oslo kommune. Det var også lagt frem et forslag til
hovedfordeling. Styret gikk gjennom forslaget og hadde ingen merknader.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til hovedfordeling vedtas. Styret ber administrasjonen
fremme forslag til fordeling av midlene i henhold til retningslinjer, utlysningsbrev og
redegjørelse i saksfremlegget.
K-94 Adm og driftsbidrag til idrettslag og regionale ledd
Notat med forslag til administrasjons- og driftsbidrag for 2015 var på forhånd sendt ut.
Styret gikk gjennom forslaget og hadde ingen merknader.
Vedtak:
Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag og til sentrale ledd fordeles i henhold til
administrasjonens foreslåtte kriterier og rammer. Administrasjonen forvalter
ordningen i henhold til retningslinjene.
K-95 Planforslag for Bestumkilen – høringsuttalelse
Generalsekretæren innledet i saken. Notat var sendt ut på forhånd. I forbindelse med
planleggingen av Fornebubanen starter Plan- og bygningsetaten arbeidet med en
områderegulering med konsekvensutredning for området rundt Skøyen. Planarbeidet
tar utgangspunkt i den nye kommuneplanen, «Oslo mot 2030», og er et første steg i
prosessen med å bestemme hva som skal skje med området.
Styret mener det er svært viktig å ivareta dagens anlegg i området. Styret mener det er
naturlig at sjøidrettene skal ha prioritet i Bestumkilen, men det bør også realiseres
andre typer anlegg i området.
Vedtak:
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Kretsstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen gi innspill til planarbeidet
i samsvar med saksfremleggelsen og merknader fremkommet i møtet.

K-96 Idrettstinget 2015
Styreleder og generalsekretæren orienterte om forberedelsene til Idrettstinget 5. – 7.
juni 2015. Styreleder viste til møte som delegasjonen hadde hatt og hvilke vurderinger
delegasjonen hadde på en del viktige saker som skal opp på tinget. Styret diskuterte
saker OIK må engasjere seg i på Tinget og hvilken strategi vi skal legge opp til.
Vedtak:
Kretsstyret tar orienteringen og diskusjonen til etterretning.

K-97 Valg 2015
Leder innledet til saken. Det var sendt ut et notat til styret på forhånd med forslag til
konkrete tiltak i forbindelse med kommunevalget.
Vedtak:
Kretsstyret vedtar administrasjonens forslag til planer for kommunevalget 2015 og ber
administrasjonen rådføre seg med kretsstyrets arbeidsgruppe og arbeidsutvalget i det
videre arbeidet.

K-98 Tap av medlemskap
Generalsekretæren innledet til saken. Det var på forhånd sendt ut et notat med
redegjørelse for bakgrunn samt administrasjonens vurdering.
Som en følge av at TAO Kampsportklubb Oslo ikke har sendt inn
dokumentasjon/revisjonsrapport (etter pålegg fra OIK om ekstern revisjon av
regnskapene for årene 2012, 2013 og 2014) innen gitte frister mener kretsstyret at
TAO Kampsportklubb Oslo skal miste sitt medlemskap i Norges idrettsforbund og
underliggende organisasjonsledd, jf NIFs lov § 10-2 «Utmelding – idrettslagets tap av
medlemskap».
Vedtak:
Med hjemmel i NIFs lov § 10-2, fratas TAO Kampsportklubb Oslo medlemskapet i
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og underliggende
organisasjonsledd. Klagefristen er 3 uker fra vedtak er mottatt. Vedtaket trer i kraft
når klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. Administrasjonen bes
informere klubben om kretsens vedtak og informerer om mulighet for å klage på
vedtaket».
K-99 Osloidrettens Hus – fremtidsmuligheter
Generalsekretæren redegjorde for arbeidet med utviklingsplanene for Osloidrettens
Hus og Ekeberg idrettshall. Det er satt i gang utredningsarbeider som ser på
mulighetene for utvikling innenfor dagens fotavtrykk.
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Styret diskuterte de prinsipielle sidene ved saken vedrørende eierskap, anleggets
formål o.a.
Vedtak:
Kretsstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen om å videreføre
mulighetsstudien.
K-100 Orienteringssaker
Byrådssak – realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med idrettslag
Leder orienterte om byrådssak 123/15 som er lagt frem i forbindelse med revidert
budsjett 2015.
Behovsplan for idrett og friluftsliv, - høringsforslag
Generalsekretæren redegjorde for status. Planen er foreløpig ikke offentliggjort.
Skolebehovsplan
Skolebehovsplanen er ute på høring med frist 19. juni 2015. Administrasjonen
kommer tilbake til styret i sakens anledning.
Kontaktmøte byråden
Generalsekretæren redegjorde for innholdet i kontaktmøtet med byråd Guri Melby 11.
mai.
Seminar om barneidrett
Generalsekretæren redegjorde for seminaret om barneidrett i bystyrets miljø- og
samferdselskomité. Seminaret fikk belyst et viktig tema.
Rehabilitering Ekeberg
Generalsekretæren redegjorde for status. Arbeidet går etter planen.
Vernesoner i Marka
Generalsekretæren redegjorde for status.
Flerbruksplan Oslo kommunes skoger
Generalsekretæren redegjorde for det pågående planarbeidet som OIK deltar i.
Representasjon siden sist
Norvald Mo:
125 års jubileum Norges Gymnastikk og Turnforbund, Oslo konserthus 9. mai 2015
Ingar Lae:
Kretsting Akershus og Oslo Skøytekrets, 12. mai 2015
Kretsting Oslo Ishockeykrets, 21. mai 2015
Nils Johan Waldenstrøm:
Seminar barneidrett med Miljø- og Samferdselskomitéen, Oslo Rådhus, 21. mai 2015
Kontaktmøte med byråd Guri Melby, Oslo Rådhus, 11.mai 2015
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