PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 6/2014-2016
Utsendelsesdato: 29. jan. 2015
Merknadsfrist: 3. feb. 2015
Møtetid: Tirsdag 20. januar 2015
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ansattes representant:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Generalsekretær:

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Norvald Mo
Christin Sund
Anees Rauf
Ingar Lae
Nils Johan Waldenstrøm
Caroline Rømming Varmbo
Line Baumann Lorentzen
Astrid Johannessen
Emilie Jarto
Sigurd I. Solem
Magne Brekke

Til stede
X
X
X
X
X
X
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X

Astrid Johannesen forlot møte etter sak K-57
Bjørn Oppberget fra Oslo Bedriftsidrettskrets hadde meldt forfall til møtet.
Student Henning Ommedal i praksisperiode fra Høyskolen i Bø var til stede i hele møtet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Representasjon siden sist
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K-56 Protokoll
KS protokoll nr. 5/ 2014-2016
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
K-57 Saker til Idrettstinget
Lovutvalget har utarbeidet lovforslag til Idrettstinget. Leder av lovutvalget orienterte om
forslagene. Generalsekretæren redegjorde for administrasjonens vurderinger.
Styret diskurte forslagene inngående og konkluderte med at man ønsker å fremme tre av
forslagene med de kommentarer som fremkom i møtet. Forslagene og begrunnelsene må
bearbeides av administrasjonen og fremlegges styret for godkjenning via e-post. Frist for å
melde inn saker til Idrettstinget er 5.februar.
Vedtak:
Oslo Idrettskrets vil fremme forslag til Idrettstinget om 1) opprettelse av Idrettskrim,
2) opphevelse av ugyldige vedtak og 3) opprettelse av påtalenemd.
Styret ber administrasjonen, i samarbeid med lovutvalget, utarbeide endelige forslag til
Idrettstinget fra Oslo Idrettskrets og fremlegge styret for godkjenning per e-post.
K-58 Revidert finansieringsplan for rehabilitering av Ekeberghallen
Generalsekretæren orienterte om endrede økonomiske forutsetninger for planlagt
rehabilitering av Ekeberghallen. Kostnadene for skifte av energiform og ventilasjon har blitt
vesentlig lavere enn tidligere antatt, samtidig som kommunal støtte via 2015-budsjettet ble
lavere enn forventet. I sum kan energi og ventilasjon fullfinansieres over egenkapitalen i
kombinasjon med spillemidler, kommunale midler og Enova-støtte. Behov for låneopptak
utgår.
Ytterligere rehabilitering av hallen utsettes inntil forutsatt finansiering er på plass.
Vedtak:
Styret godkjenner administrasjonens reviderte forslag til finansieringsplan for Ekeberg
idrettshall.
K-59 Årsrapport 2014
Generalsekretæren gikk gjennom administrasjonens årsrapport for 2014.
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til årsrapport for 2014 med styrets merknader.
K-60 Handlingsplan 2015
Generalsekretæren gikk gjennom administrasjonens forslag til handlingsplan for 2015.
Vedtak:

Styret godkjenner forslag til handlingsplan med styrets kommentarer.
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K 61 Miljøpolicy for OIK
Vedtak:
Saken ble utsatt
K-62 Orienteringssaker
Budsjett Oslo kommune
Generalsekretæren delte ut notat som oppsummerer Oslo kommunes budsjetter relatert
til idrett i 2015.
Anleggsinvesteringer 2007 - 2015
Generalsekretæren delte ut en oppdatert oversikt over kommunale vedtak om
investeringer i idrettsanlegg fra 2007 til d.d.
Status for Behovsplan for idrett og friluftsliv
Generalsekretæren orienterte. KVU-arbeidet er avsluttet og utkast til behovsplan
forventes sendt ut på høring ila mars.
Reorganisering av idrettsarbeidet i Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte om at det pågår arbeid for reorganisering av
idrettsarbeidet i Oslo kommune. OIK har dialog med Bymiljøetaten og den
midlertidige etaten for idretts- og kulturbygg om dette. Generalsekretæren og styret
har forventninger til at dette skal styrke samarbeidet og gjennomføringskraften i
anleggsprosjekter.
Vernesoner i Marka
Generalsekretæren informerte om status. Idretten venter nå på utspill og forslag fra
Klima og miljøverndepartementet.
Idrettskretsenes rammevilkår
Styreleder orienterte om prosessen. Idrettskretsene står samlet om at rammen bør økes,
men er ikke kommet til enighet om kriteriene for fordeling. Dette tas videre på
kretsledermøtet i april.
Mulige forslag lovendringer fra NIF til Idrettstinget
Generalsekretæren informerte om forslag til lovendringer som NIF vurderer.
Idrettspolitisk dokument – prosess
Generalsekretæren informerte om at IPD 2015 – 2019 kommer på høring 26/1 med
høringsfrist 9/3.
Representasjon siden sist
Norvald Mo:
- 12. desember 2014: Mottakelse NIF i anledning Børre Rognlien 70 år
- 14. desember 2014: Gjest jubileumsshow/Celebration OIK 150 år. Furuset Amfi.
- 10. januar 2015: Idrettsgallaen Hamar.
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