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K-37 Protokoll
KS protokoll nr. 3/ 2014-2016
Vedtak:
Protokollen ble godkjent

K-38 Klager på ISUs innstillinger på LAM
Generalsekretæren innledet til saken. Det var kommet inn tre klager på ISUs innstilling på
lokale aktivitetsmidler (LAM). Klagene var fra Rullestoldanseklubben Fristil, Sportsklubben
Sterling og Oslo Alligators Soft- og Baseballklubb. Klubbene som klager har av ulike årsaker
ikke møtt på fordelingsmøtet i ISU. De er derfor innstilt til 50 % avkortning i tildelingen i
henhold til gjeldende retningslinjer. Styret mener det ikke finnes grunnlag for å overprøve
ISUenes innstillinger, og slutter seg til administrasjonens innstilling. Caroline Rømming
Varmbo erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av klagen fra Oslo Alligators Softog Baseballklubb.
Vedtak:
- Rullestoldanseklubben Fristils klage tas ikke til følge.
- Sportsklubben Sterlings klage tas ikke til følge.
- Oslo Alligators Soft- og Baseballklubbs klage tas ikke til følge.
K-39 Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2014
Notat med forslag til fordeling av aktivitetsmidler for 2014 var sendt ut på forhånd. I 2014
skal kr 20 409 410 fordeles ut til lagene i Oslo. Skiforeningen er tatt ut av fordelingen før
midlene fordeles mellom ISUene. Dette er i tråd med retningslinjene, og begrunnet med at
Skiforeningens virksomhet skiller seg ut fra de fleste andre idrettslag. LAM til Skiforeningen
gis etter en skjønnsmessig vurdering. Administrasjonen hadde innstilt på videreføring av
tildelingsbeløpet fra 2013, dvs. kr 175 000.
Vedtak:
Fordelingen vedtas i henhold til administrasjons fremlegg
K-40 Idrettskretsenes rammevilkår
Flere av idrettskretsene har stilt spørsmål til årets tildeling av rammetilskudd fra NIF. De
ønsker å forstå hvilke variabler som ligger til grunn for tildelingen som har store forskjeller i
kronebeløp fra krets til krets. Idrettskretsenes programkomite har etter oppdrag fra ledermøtet
sendt ut en rapport på høring blant idrettskretsene. Rapporten inneholder en anbefalt modell
for fordeling av rammetilskuddet, som i hovedsak omfordeler og utjevner tildelingen mellom
de store og de små kretsene. Det er forutsatt at den totale tilskuddsrammen økes til 40 mill. kr.
Styret mente at grunntilskuddet i fordelingsmodellen kan økes for å sikre at primæroppgavene
til alle idrettskretser kan ivaretas. Antall organisasjonsledd som skal betjenes, og i hovedsak
antall idrettslag, bør likevel fortsatt ha vekt i fordelingen. Styret mente at rapporten og den
foreslåtte modellen gikk for langt i å likestille kretsenes behov.
Vedtak:
- Kretsstyret gir støtte til forslaget om at grunntilskuddet til idrettskretsene
styrkes med 5 mill. kr. og at det innføres en årlig justering til pris- og
lønnsvekst.
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Kretsstyret mener at de reelle forskjellene mellom kretsene må komme til
uttrykk i fordelingsmodellen. Grunnbeløpet kan heves fra dagens nivå, men
skal ikke overstige 60 % av det samlede tilskuddet.

K-41 Nasjonalt og kommunalt anleggsløft - arven etter OL2022
Leder innledet til saken. Fra sentrale politikere både i Oslo kommune og på Stortinget er det
lagt vekt på at et nei til OL ikke er et nei til idretten. Idrettskretsen ble etter avgjørelsen raskt
involvert i byrådets arbeid med å ivareta arven etter OL. Det er avgitt et notat til byrådet hvor
idrettskretsen har redegjort for interessen for de ulike anleggselementene som lå i OLkonseptet. Notatet ble lagt frem for styret. Samtidig arbeides det med denne saken på
nasjonalt nivå. En ekstraordinær satsing på kostnadskrevende idrettsanlegg i pressområder er
meldt til idrettsforbundet som Osloidrettens fremste interesse.
Vedtak:
Oslo Idrettskrets skal arbeide for et nasjonalt og kommunalt idrettsløft i tråd
med de anbefalinger som ligger i saken.

K-42 Kandidater til NIFs styre og utvalg
Leder orienterte om status for de kandidater som Oslo Idrettskrets selv fremmet, og fikk valgt
inn i styret og ulike utvalg ved tinget i 2011. Det ble ikke fremmet noen nye kandidater.
Vedtak:
Oslo Idrettskrets vil støtte de aktuelle kandidater som kretsen selv fremmet, og
fikk valgt inn ved tinget i 2011.

K-43 Saker til idrettstinget 2015
Leder i lovutvalget, Gunnar Martin Kjenner, var invitert til styret for å redegjøre for aktuelle
lovsaker til idrettstinget 2015. Ved idrettstinget i Oslo 2011 fremmet Oslo Idrettskrets
lovendringsforslag om opprettelse av «Idrettens økokrim» (Forslag nr 49) senere omtalt som
«Idrettskrim». Dette var en del av fire lovendringsforslag med sikte på å styrke
rettssikkerheten i norsk idrett. De øvrige forslagene var: Klageadgang på enkeltvedtak
(Forslag nr 75), Idrettens Ombudsmann (Forslag nr 14) og opprettelse av påtalenemnd
(Forslag nr 83). Ingen av forslagene ble vedtatt. Styret mener det er aktuelt å fremme disse
sakene på nytt for Idrettstinget i 2015.
Vedtak:
- Styret har blitt orientert om lovutvalgets foreløpige arbeid om aktuelle
lovsaker for Idrettstinget 2015.
- Styret gir lovutvalget i oppgave å arbeide videre med forslagene. Ny sak
legges frem for styret.
K-44 Vernesoner i Marka
Styret behandlet i forrige tingperiode forslagene om vernesoner i Marka og har i sin
opprinnelige høringsuttalelse uttalt at «Oslo Idrettskrets mener forslaget er basert på
sviktende grunnlag, og at bestemmelsene vil ha uhensiktsmessige negative konsekvenser for
bruken av Marka. Det anbefales at forslaget skrinlegges.» Generalsekretæren orienterte om
status for saken. Idrettskretsen har med bakgrunn i styrets tidligere vedtak fremholdt en
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kompromissløs holdning til den pågående verneprosessen. Det er dannet en allianse med flere
organisasjoner som deler idrettskretsens syn.
Vedtak:
Styret tar administrasjonens syn til etterretning, og fastholder idrettskretsens syn
på at vernesoner i Marka primært skal baseres på Markaloven.
K-45 Vurdering av utlån og låneopptak
Det vises til sak K-16/2014-2016 om lån til Ekeberg idrettsbarnehage og sak K-26/2014-2016
om finansieringsplan for rehabilitering av Ekeberg idrettshall. Det har i ettertid blitt reist
spørsmål om styret har fullmakt til disse vedtakene iht. Lov for Idrettskrets (Loven), eller om
det kreves særskilt fullmakt fra Tinget.
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte.

K-46 Møteplan 1.halvår 2015
Det er laget et forslag til kretsstyrets møteplan for 1. halvår 2015.
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte.
K-47 Orienteringssaker
Budsjettprosess Oslo kommune
Leder og generalsekretær redegjorde for de tiltak som er gjort, og det videre arbeidet
med Oslobudsjettet for 2015.
Arbeid med idrettspolitisk dokument
Generalsekretæren refererte fra oppstartsseminar for arbeidet med Idrettspolitisk
dokument.
ISU/særkretsmøte
Det er invitert til møte med ISU/særkretser 26. november på Osloidrettens Hus.
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