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K-137 Godkjenning- KS-protokoll nr. 14/2014-2016
K-138 Forskrift om tildeling av rammetilskudd til idrettsformål – høring
K-139 Strategiplan – evaluering
K-140 Tilleggsinnstilling til budsjett 2016 for Oslo kommune
K-141 Orienteringssaker
ISU-/særkretsmøte 4.november
Dialogmøte NIF 5.november
OIAS styremøte
OIK 100 år
Rehabilitering Ekeberg
Utkastelse av idrettslag
Årets ildsjel – fakkelturne
Tiltak for flyktninger
Representasjon siden sist
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K-137 Protokoll
KS protokoll nr. 14/ 2014-2016
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-138 Forskrift om tildeling av rammetilskudd til idrettsformål – høring
Generalsekretæren innledet i saken. Det var på forhånd sendt ut et notat. Bymiljøetaten
har sendt ut på høring et forslag til ny «Forskrift om tildeling og fordeling av
rammetilskudd til idrettsformål». En revisjon av retningslinjene for kommunal støtte
til idrettsorganisasjoner har vært ønske fra OIK siden 2009.
Styret oppfatter forslaget som en bekreftelse på dagens praksis og forvaltning.
Vedtak:
Styret tar forslaget til forskrift til etterretning og ber administrasjonen besvare
høringen med bakgrunn i administrasjonens notat og styrets innspill.
K-139 Strategiplan – evaluering
Generalsekretæren innledet i saken. Et notat med administrasjonens vurdering av
måloppnåelse inneværende periodes strategiske plan ble delt ut i møtet og
gjennomgått. Idrettskretsens rolle som aktivitetsutvikler ble spesielt diskutert.
Vedtak:
Styret tar administrasjonens vurderinger til orientering og ber administrasjonen
videreføre strategiarbeidet med de merknader som fremkom i møtet.

K-140 Tilleggsinnstilling til budsjett 2016 for Oslo kommune
Generalsekretæren redegjorde for hovedtrekkene i byrådets tilleggsinnstilling for Oslo
kommunes budsjett 2016. Styret drøftet tiltak og strategier for å formidle
idrettskretsens syn.
Vedtak:
- I samarbeid med administrasjonen utformes en pressemelding i henhold til det som
kom frem i diskusjonen i møtet.
- Det utarbeides et forslag til brev til bystyrets representanter. Brevet oversendes
styret for kommentarer før det sendes til bystyret.
K-141 Orienteringssaker
ISU-/særkretsmøte 4.november
Styreleder orienterte om samlingen med sentrale tillitsvalgte i Osloidretten.
Foreløpig dato for neste ISU/SK- møte er mandag 11. april 2016.
Dialogmøte NIF 5.november
Styreleder orienterte om fellessamlingen med idrettskretser og særforbund.
OIAS styremøte
Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker.
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OIK 100 år
Generalsekretær orienterte om fremdriften i arbeidet med jubileet.
Rehabilitering Ekeberg
Generalsekretær orienterte om fremdriften.
Utkastelse av idrettslag
Generalsekretær orienterte om et idrettslag som er fratatt medlemskapet i NIF.
Årets ildsjel – fakkelturne
Oslos kandidat er valgt ut blant fem finalister til Idrettsgallaen
Tiltak for flyktninger
Generalsekretæren orienterte om status for idrettens engasjement i flyktningesaken.
Representasjon siden sist
Norvald Mo:
Dialogmøte NIF, idrettskretser og særforbund, Gardermoen 5. november
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