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K-76 Protokoll
KS protokoll nr. 7/ 2014-2016
Vedtak:
Protokollen ble godkjent

K-77 Regnskap 2014
Regnskap for 2014 med balanse og noter var på forhånd sendt ut. Kontrollkomiteens
innspill til endringer og presiseringer var innarbeidet.
Styret gikk gjennom regnskapet med balanse og noter.
Vedtak:
Regnskap for 2014 med balanse og noter godkjennes og legges frem for kretstinget.

K-78 Kretsstyrets økonomiske beretning
Kretsstyret behandlet forslag til kretsstyrets beretning for 2014 i sak k-65/2014-2016.
Forslaget er senere forelagt kontrollkomiteen og revisor. Endelig utkast til kretsstyrets
økonomiske beretning var på forhånd sendt ut.
Styret gikk gjennom beretningen. Det fremkom ingen forslag til endringer.
Vedtak:
Kretsstyrets økonomiske beretning for 2014 godkjennes og legges frem for kretstinget.

K-79 Miljøpolicy for OIK
Generalsekretæren innledet i saken.
Kretstinget 4. juni 2014 påla kretsstyret å utarbeide en miljøpolicy for Oslo
Idrettskrets. Notat med forslag til miljøpolicy for Oslo Idrettskrets var på forhånd
sendt ut.
Styret mener at en kortfattet og konkret policy er hensiktsmessig. Slik blir den enkel å
følge opp og kontrollere.
Vedtak:
Forslag til miljøpolicy for Oslo Idrettskrets ble vedtatt.

K-80 Retningslinjer for treningstider i kommunale idrettsanlegg
Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet i saken.
Retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale idrettshaller revideres årlig av
kretsstyret. Det har kommet inn en søknad fra Amerikanske Idretters Forbund om
opptak av Ultimate Frisbee som godkjent idrett i hallfordelingen. Styret mener
Ultimate Frisbee med sin egenart og konkurransekrav tilfredsstiller kravene for
tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene.
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Det er fra tidligere ingen formaliserte fordelingskriterier for øvrige kommunale
idrettsanlegg som forvaltes av OIK. Det var på forhånd sendt ut notat med forslag til
retningslinjer for kommunale smårom, markanlegg og isanlegg. Styret gikk gjennom
forslaget til retningslinjer. Enkelte momenter ble diskutert, herunder ankeinstansene i
fordelingen.
Vedtak:
a) Kretsstyret godkjenner Ultimate
idrettshaller.
b) Kretsstyret vedtar retningslinjer
c) Kretsstyret vedtar retningslinjer
d) Kretsstyret vedtar retningslinjer

Frisbee for tildeling av treningstid i kommunale
for tildeling av tid i kommunale smårom.
for tildeling av tid i kommunale isanlegg.
for tildeling av tid i kommunale markanlegg.

K-81 Ekeberg Idrettshall – bruk og priser
Generalsekretæren innledet i saken. Leieprisene for hallen har ikke blitt justert siden
2012. Dette gjør det nødvendig med en noe større justering av prisene nå. Styret mener
at hallen bør følge normal prisstigning. Det må for øvrig sikres at tilbudet er
konkurransedyktig i markedet.
I planleggingen av rehabilitering av hallen er spørsmålet om spesiell tilrettelegging for
friidrett et sentralt punkt. Spesialfunksjonene er kostnadsdrivende og har negative
konsekvenser for øvrige brukere av hallen. Styret mener det ikke lenger er grunnlag
for å investere i Ekeberghallen som fremtidens innendørstilbud til friidretten i Oslo.
Dette innebærer bl.a. at den doserte svingen, spesialdekke for piggsko og hoppegrop
ikke vil inngå i kravspesifikasjonen når hallen skal rehabiliteres. Styret viser til
friidrettsforbundets arbeid og prioritering av en fullverdig friidrettshall i Oslo, foreslått
med beliggenhet på Mortensrud. Styret mener at fremtidens innendørstilbud til friidrett
i Oslo skal være i en spesialhall, og er positiv til planene om en ny hall på Mortensrud.
Vedtak:
a) Ny prisstruktur for Ekeberg Idrettshall godkjennes.
b) Spesiell tilrettelegging for friidrett prioriteres ikke ved moderniseringen av
Ekeberg Idrettshall.

K-82 Arbeidet fram til Idrettstinget
Leder redegjorde for status i forarbeidene til Idrettstinget. Oslo Idrettskrets skal
oppnevne fem delegater. Delegatene oppnevnes i neste møte.
Det foreligger foreløpig ingen innstilling fra valgkomiteen. Det er fremmet en del
saker til tinget, og styret vil behandle disse når de sendes ut med Idrettsstyrets
innstillinger. Leder la vekt på at vi må arbeide aktivt overfor idrettskretser og
særforbund for å få oppslutning om forslagene våre, og at vi også får offentlig
oppmerksomhet om sakene.
Vedtak:
Kretsstyret tar orienteringen til etterretning.

3

K-83 Valg av representanter til generalforsamling i Oslo og Omegn Friluftsråd
Oslo Idrettskrets er medlem i Oslo og Omegn Friluftsråd (OOF) som avholder sitt
årsmøte 14. april. Hver medlemsorganisasjon i OOF kan stille med tre representanter
til generalforsamlingen.
Vedtak:
Line Baumann Lorentzen, Norvald Mo og Nils Johan Waldenstrøm oppnevnes som
OIKs representanter til generalforsamlingen i OOF. Tre representanter fra
administrasjonen oppnevnes som vara.

K-84 Orienteringssaker
Anleggsprioriteringer 2016
Kjetil Moberget og Robert Gausen fra administrasjonen presenterte tanker omkring
kriterier og prosedyrer for kretsstyrets anleggsprioriteringer. Ambisjonsnivået i Oslo
kommunes arbeid med behovsplanen ble drøftet.
Årsberetning for Oslo Idrettskrets
Generalsekretæren informerte om fremdriften for årsberetningen.
Fordeling storbymidler
Oversikt med fordeling av storbymidler for 2015 ble utdelt i møtet.
Vernesoner i Marka
Generalsekretæren redegjorde for status etter at Klima- og miljødepartementet har
gjennomført det varslede vernet av 8 områder i Oslomarka.
OIK studietur
Generalsekretæren informerte om programmet for administrasjonens studietur til
Amsterdam i juni. Styremedlemmer er velkommen til å bli med på turen.
Idrett for funksjonshemmede – regional satsing via OIK
Det skal ansattes en person som skal arbeide med idrett for funksjonshemmede i
region øst. Stillingen er utlyst. Ressursen skal ha arbeidssted på Osloidrettens Hus.
Friluftslivets år – hva gjør vi?
Administrasjonen går i dialog med OOF om eventuelle samarbeidsprosjekter for
markering av friluftslivets år.
Fokus på kostnadsnivået i idretten
Oslo Idrettskrets er invitert til en høring i bystyret, samferdsels- og miljøkomiteen, 21.
mai vedrørende problemstillingen rundt kostnadsnivået i idretten.
X Games
Byrådet går inn for å bevilge 42 mill. kr. for å legge til rette for X Games i Oslo
vinteren 2016. OIK har kommentert dette og sagt at en eventuell bevilgning fra Oslo
kommune ikke må komme på bekostning og tildelinger til idretten eller investeringer i
idrettsanlegg.
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Representasjon siden sist
Norvald Mo
Styresamling i Oslo Bedriftsidrettskrets, Oslo 20. mars
Nils Johan Waldenstrøm
Barnas Holmenkolldag, Holmenkollen, 8. mars
Emile Jarto
Regionsting dans (Telem., Vestf., Østf., Oslo og Akershus), Rælingen, 8. mars
Kretsting gym og turn (Oslo og Akershus), Strømstad, 28. feb-1. mars
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