PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 12/2016-2018
Utsendelsesdato: 11. oktober 2017
Merknadsfrist: 16. oktober 2017
Møtetid: Torsdag 28. september 2017

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Til stede
Forfall
Ikke møtt
Leder:
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X
Nestleder:
Nils Johan Waldenstrøm
X
Medlem:
Ingar Lae
X
Medlem:
Torill Fiskerstrand
X
Medlem:
Kate Hege Nielsen
X
Medlem:
Sigurd I. Solem
X
Medlem:
Emilie Jarto
X
Ansattes representant: Ingrid Maurstad
X
Ansattes repr. vara:
Kjetil Moberget
X
2. varamedlem:
Katrine Sølvberg
X
Generalsekretær:
Magne Brekke
X
Seniorrådgiver:
Robert Gausen
X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bjørn Oppberget fra OBIK deltok i hele møtet.
Emilie Jarto deltok i behandlingen av sak K-127 og K-128.
Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-121 og K-122.

Sakliste:
K-121 Godkjenning- KS-protokoll nr. 11/2016-2018
K-122 Fordeling av kommunale bidrag
K-123 Oslo kommune budsjettforslag 2018
K-124 OIAS – videreføring
K-125 Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo
K-126 Kretstinget 2018 – forberedende saker
K-127 Idrettspolitiske saker til IK-ledermøtet
K-128 Orienteringssaker
Nyansettelse rådgiver klubbutvikling
ISU-møter høsten 2017
Idrett for alle - tiltaksplan
Høstmøte ISU/særkretser
Rammetilskudd og IT-kostnader
Utvikling Ekeberg
Møte med byrådet om innsats mot ensomhet
TV-aksjonen 2017
Nytt fra Oslo kommune
Vedrørende nye Jordal Amfi
Ressurssenter for egenorganisert idrett
Representasjon siden sist
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K-121 Protokoll
KS-protokoll nr. 11/ 2016-2018
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-122 Fordeling av kommunale bidrag
Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Notat med administrasjonens
forslag til fordeling av kommunale bidrag var sendt ut på forhånd. Hovedfordelingen
mellom de ulike ordningene ble vedtatt av kretsstyret i sak K-100, 26. juni 2017.
Administrasjonen har lagt til grunn retningslinjene for de kommunale midlene, samt
innarbeidet praksis over flere år for fordelingene.
Følgende poster ble behandlet:
- 2A, Refusjon av anleggs- og lokalleie
- 3A, Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg
- 3B, Spesielle tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg
- 4, Reisetilskudd
- 7, Andre formål
- 8, Idrett for funksjonshemmede
Styret gikk gjennom forslaget med spørsmål og kommentarer.

Vedtak:
Kommunale bidrag 2016 post 2A, 3A, 3B, 4, 7 og 8 fordeles i tråd med administrasjons
innstilling. Fordelingen vedlegges protokollen.

K-123 Oslo kommune budsjettforslag 2018
Generalsekretæren innledet med gjennomgang og vurdering av hovedtrekkene i
byrådets forslag til idrettsbudsjett for 2018.
Styret mener det er grunn til å være fornøyd med investeringsbudsjettet når det settes
av ytterligere midler for gjennomføring av handlingsprogrammet i behovsplanen.
Fremdriften for skøytehallen på Valle Hovin er uavklart i budsjettforslaget, og bør
følges opp.
På driftssiden mener styret at økte bevilgninger til klubbutviklingstiltak og Aktiv på
dagtid skal vektlegges.

Vedtak:
Kretsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide det endelige budskapet til
fremføring i bystyret organer. Ferdig utkast til notat sendes styret for innspill og
kommentarer.
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K-124 OIAS – videreføring
Generalsekretæren innledet med en orientering om status, og videre planer for OIAS.
OBOS har kjøpt aksjepostene til særforbundene/OBIK og eier nå 49% av selskapet.
Det planlegges for ekstraordinær generalforsamling som skal vedta nye vedtekter og
velge nytt styre. Forslag til nye vedtekter ble lagt fram for styret.
Vedtak:
Kretsstyret godkjenner forslag til nye vedtekter for Oslo Idrettshaller AS / Oslo
Idrettsanlegg AS og gir generalsekretæren fullmakt til å oppnevne styremedlemmer til
selskapet.

K-125 Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo
Generalsekretæren innledet til saken. Landbruks- og matdepartementet har sendt på
høring forslag om ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende
områder. Skogen og marka er en viktig arena for idretten, og flere av våre
medlemsorganisasjoner, samt Oslo og Omegn Friluftsråd (OOF), er svært opptatt av
saken.
Vedtak:
Kretsstyret ber administrasjonen følge opp OOFs arbeid og utarbeide høringssvar i
samsvar med de merknader som kom frem i møtet.
K-126 Kretstinget 2018 – forberedende saker
Generalsekretæren innledet med orientering om planleggingen av kretstinget som skal
avholdes i 2018.
Styret diskuterte aktuelle saker for behandling på kretstinget.
Vedtak:
Kretsstyret ber administrasjonen følger opp forberedelser til kretstinget i samsvar med
de innspill og merknader om fremkom i møtet.

K-127 Idrettspolitiske saker til IK-ledermøtet
Generalsekretæren innledet til saken. Kretsledermøtet finner sted i Bergen, 29.9. –
1.10.2017.
Styret er opptatt av å bidra til en god idrettspolitisk debatt i Norge. Styret vil bidra til
samling i organisasjonen til idrettens felles beste.
Vedtak:
Kretsstyret tar de idrettspolitiske momenter som har fremkommet i møtet til
etterretning og ber kretsens representanter til IK-ledermøtet fremføre de budskap styret
vektlegger.
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K-128 Orienteringssaker
Nyansettelse rådgiver klubbutvikling
Generalsekretæren orienterte om ansettelse av ny rådgiver for klubbutvikling.
ISU-møter høsten 2017
Styret orienterte hverandre om opplevelsene fra ISU-møtene.
Idrett for alle – tiltaksplan
Generalsekretæren orienterte om fremdriften i arbeidet.
Høstmøte ISU/særkretser
Generalsekretæren orienterte om planene for høstmøtet.
Rammetilskudd og IT-kostnader
Generalsekretæren og leder orienterte om status i den pågående saken med NIF.
Utvikling Ekeberg
Generalsekretæren orienterte om status.
Møte med byrådet om innsats mot ensomhet
Nils Johan Waldenstrøm orienterte om deltagelse på møte hos byrådet.
TV-aksjonen 2017
Generalsekretæren orienterte om idrettens involvering i tv-aksjonen.
Nytt fra Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker.
Studietur for daglig ledere til København
Sigurd Solem orienterte om deltagelse på studietur med Akershus IK og Oslo IK.
Vedrørende nye Jordal Amfi
Generalsekretæren orienterte om status for nye Jordal Amfi.
Ressurssenter for egenorganisert idrett
Leder orienterte om utlysing fra KUD om opprettelse av et ressurssenter for
egenorganisert idrett.
Representasjon siden sist
Nils Johan Waldenstrøm
21. september: Møte med byrådet om innsats mot ensomhet, Oslo Rådhus
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