PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 16/2014-2016
Utsendelsesdato: 14. desember 2015
Merknadsfrist: 18. desember 2015
Møtetid: Onsdag 9. desember 2015

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg
Til stede

Forfall

Leder:

Norvald Mo

Nestleder:

Christin Sund

X

Medlem:

Anees Rauf

X

Medlem:

Ingar Lae

X

Medlem:

Nils Johan Waldenstrøm

X

Medlem:

Caroline Rømming Varmbo

X

Medlem:

Line Baumann Lorentzen

Ansattes representant:

Astrid Johannessen

X

1. varamedlem:

Emilie Jarto

X

2. varamedlem:

Sigurd I. Solem

X

Generalsekretær:

Magne Brekke

X

Seniorrådgiver:

Robert Gausen

X

Ikke møtt

X

X

Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i behandlingen av alle saker med unntak av k-143, k-144 og
k-146

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-142 Godkjenning- KS-protokoll nr. 15/2014-2016
K-143 Klagesaker kommunale bidrag
K-144 Endring av retningslinjer for kommunale bidrag
K-145 Endring i Markaloven - høringsuttalelse
K-146 Budsjett 2016
K-147 OIK 100 år – plan og budsjett for jubileumsdokumentasjon
K-148 Ungdoms-OL og idrettens ungdomsår
K-149 Møteplan 2016 – 1.halvår
K-150 Orienteringssaker
Budsjettprosessen i Oslo kommune
Rehabilitering Ekeberg
Nytt fra Oslo kommune
Viktige datoer første halvår 2016
Representasjon siden sist
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K-142 Protokoll
KS protokoll nr. 15/ 2014-2016
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-143 Klagesaker kommunale bidrag
Generalsekretæren innledet i saken. Fordeling av kommunale midler for 2014 ble gjort av
styret i sak K-120, 6. oktober2015. Det var kommet inn seks klager innen fristen.
Kringsjå Sportsklubb klager på at de ikke er tildelt reisestøtte. Skeid og Linderud IL klager på
avslag på søknad om 3A, driftsbidrag egne anlegg. Star Cricket Club, Rullestoldansklubben
Fristil, klager på at de ikke er tildelt midler under 2A, refusjon av anleggs- og lokalleie, mens
Kongelig Norsk Seilforening (KNS) klager på lav tildeling under samme post.
Styret gikk gjennom klagene og kunne konstatere at Kringsjå Sportsklubb, Star Cricket Club,
og Rullestoldansklubben Fristil ikke hadde overholdt retningslinjene for innlevering av
dokumentasjon. Styret så ingen grunn til å fravike retningslinjene som har klare frister og
krav for hva som skal leveres av dokumentasjon for å bli tildelt kommunale midler. Tidligere
praksis for behandling av liknende klagesaker ble dermed fulgt.
Skeid og Linderud IL har dokumentert eierskapet til anleggene sakene gjelder. Styret mener
derfor at klagen skal imøtekommes.
KNS har kunnet dokumentere en at en større andel av det aktuelle anlegget benyttes av
klubbens juniorer, og at klagen skal imøtekommes.
Vedtak:
- Klagen fra Kringsjå Sportsklubb tas ikke til følge.
- Klagen fra Star Cricket Club tas ikke til følge.
- Klagen fra Rullestoldansklubben Fristil tas ikke til følge.
- Klagen fra Skeid tas til følge og klubben tildeles støtte, kr. 52 000.
- Klagen fra Linderud IL tas til følge og klubben tildeles støtte, kr. 15 000. Klagen fra KNS tas til følge og tildeles ytterligere støtte, kr. 28 509.
K-144 Endring av retningslinjer for kommunale bidrag
Generalsekretæren innledet i saken. Styret mener at sammenfallende rapporteringsfrister for
idrettslagene gjør det enklere å være idrettslag. Når fristen for idrettsregistreringen endres fra
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1. februar til 30. april i 2016 er det hensiktsmessig å endre fristene i retningslinjene for
kommunale bidrag tilsvarende.
Vedtak:
Administrasjonen bes om å endre søknadsfrist og avkortningsskala i retningslinjene
for kommunal støtte til idrettsorganisasjoner i Oslo i henhold til administrasjonens
forslag.

K-145 Endring i Markaloven - høringsuttalelse
Generalsekretæren innledet til saken. Klima- og Miljødepartementet har sendt ut forslag om
endring av erstatningsbestemmelsene i Markaloven §11 på høring med frist 10. januar 2016.
Styret
Vedtak:
Styret ber administrasjonen avgi høringsuttalelse i samsvar med saksfremlegg og det
som kom frem i møtet.
K-146 Budsjett 2016
Generalsekretæren innledet til saken. AU har behandlet budsjett 2016 i sitt møte 19.11.2015.
AU vedtok med enkelte endringer å legge frem administrasjonens forslag for styret.
Budsjettforslaget gjenspeiler en videreføring av dagens virksomhet uten større endringer.
Vedtak:
Styret vedtar budsjett for 2016 med de endringsforslag som kom frem i møtet.
K-147 OIK 100 år – plan og budsjett for jubileumsdokumentasjon
Generalsekretæren orienterte om arbeidet med jubileumsdokumentasjonen i forbindelse med
at OIK fyller 100 år, 8. januar 2017.
Vedtak:
Styret godkjenner administrasjonens planer og budsjett for jubileumsdokumentasjon.
K-148 Ungdoms-OL og idrettens ungdomsår
Kathe Langvik orienterte om status for OIKs arbeid med fakkelturneen i forbindelse med
ungdoms-OL. Arrangementet i Oslo er 6. februar 2016. Generalsekretæren orienterte om
andre tiltak knyttet til Idrettens ungdomsår.
Vedtak:
Styret ber administrasjonen følge opp gjennomføring av arrangement for fakkelturne,
men legger til grunn at alle eksterne kostnader dekkes av NIF eller YOG. Eventuelle
andre tiltak knyttet til Idrettens ungdomsår skapes på grunnlag av ny strategisk plan
for OIK.
K-149 Møteplan 2016 – 1.halvår
Det er planlagt fem møter i første halvår 2016:
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-

Tirsdag 26.januar
Onsdag 2.mars
Mandag 18.april
Mandag 9.mai
Tirsdag 7.juni

Vedtak:
Møteplanen ble vedtatt.

K-150 Orienteringssaker
Budsjettprosessen i Oslo kommune
Leder orienterte om arbeidet med Oslo kommunes budsjett for 2016.
Rehabilitering Ekeberg
Generalsekretæren orienterte om status for rehabiliteringsprosjektet.
Nytt fra Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker.
Viktige datoer første halvår 2016 o 6.2:
Fakkelturne Sognsvann o 11.3: Frist for
innkalling til kretsting o 11.4: Forslagsfrist til
tinget o 19.4: Prisutdeling i rådhuset o 11.5:
Frist for utsending av tingdokumenter
o 20.5: Kretsledermøte o
4-5.6: NIF ledermøte
o 11.6: Kretsting

Representasjon siden sist
Nils Johan Waldenstrøm
Mottagelse på Stortinget i forbindelse med ankomsten av OL-ilden den 2.desember.
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