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K-179 Protokoll
KS-protokoll nr. 18/ 2016-2018
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-180 Behovsplan for idrett og friluftsliv
Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av
planens innhold og administrasjonens vurderinger. Styret gikk gjennom idrettsdelen av
planen, kapittel for kapittel.
Styret mente at forslaget til behovsplan er enda et godt steg videre i Oslo kommunes
evne til å planlegge for idrett i byen. Planen dokumenterer fortsatt stor underdekning
på idrettsanlegg, og det planlegges for mange nye anlegg samtidig som eksisterende
anlegg skal rustes opp og utvikles for maksimal bruk. Styret mente at planen fortsatt
har svakheter i beskrivelsen av nå-situasjonen og i analysen av fremtidige behov.
Vedtak:
- Styret ba administrasjonen om å utarbeide høringsuttalelse innen fristen basert på
administrasjonens vurderinger og de merknader som fremkom i møtet. Utkast
sendes styret for kommentarer.
- Styret ba administrasjon om å vurdere relevante innspill som eventuelt kommer
frem i møte med ISU/særkretser inn i høringssvaret.

K-181 Skolebehovsplan
Generalsekretæren innledet til saken. Styret mener at planen i stor grad anerkjenner
idrettens plass i skoleplanleggingen, særlig knyttet til utvikling av idrettshaller.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen om å sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med
notatet og merknader fremkommet i møtet.

K-182 Kriterier for lokale aktivitetsmidler
Generalsekretæren innledet til saken. Styret diskuterte ulike sider ved idrettsrådets
forvaltning av midlene.
- Styret mente at den sosiale utjevningsprofilen bør videreføres og at den generelle
fordelingsmodellen ikke bør endres.
- Styret mente at en %-vis avkortning ved manglende fremmøte er å anbefale, men
at avkortningen skal justeres fra 50 % til 30 %. Det må utarbeides konkrete regler
for å definere godkjent fremmøte.
- Styret mente at prinsippet om at reell medlemsaktivitet skal legges til grunn for
tildeling av LAM.
- Styret mente at inntil 10 % av LAM kan fordeles til målstyrte prosjekter fra OIK
til idrettslag.
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Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjonen fremme forslag til reviderte retningslinjer for LAM i
Oslo i tråd med saksfremlegg og merknader fremkommet i møte.

K-183 Forslag til kretstinget
Generalsekretæren innledet til saken. Det har kommet inn to forslag til tinget. Begge
fra Grorud Idrettslag. Styret gikk gjennom forslagene og diskuterte hvordan forslagene
kan behandles. Styret stilte seg bak administrasjonens vurderinger i saksfremlegget.
Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjon om å utarbeide forslag til styrets innstilling som skal
fremmes for kretstinget.
K-184 Endring i OIKs lov – forslag til tinget
Generalsekretæren innledet til saken. Administrasjonen har gjennomgått loven til Oslo
Idrettskrets og har foreslått enkelte små justeringer og presiseringer.
Styret gikk gjennom endringsforslagene og stiller seg bak administrasjonens forslag.
Vedtak:
Lovendringene fremmes for godkjenning på kretstinget.

K-185 Tildeling av midler til Inkludering i idrettslag og Klubbtiltak storby
Generalsekretæren innledet til saken. Det har kommet søknader fra 56 klubber til 88
tiltak. 50 klubber har fått tildeling til 84 tiltak. Parallelt gjennomføres det
klubbutviklingsprosesser i enkelte av klubbene.
I søknadsprosessen er følgende vilkår vektlagt: lavterskel, gratis (eller tilnærmet gratis),
åpent for alle, lokalt, understøtte idrettslagets eksisterende aktivitetsportefølje og uten
forpliktelser1. I tillegg er det lagt stor vekt på hvilke målgrupper tiltakene har, samt i
hvilket geografisk område idrettslaget er lokalisert.

Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-186 Tildeling av midler til Idrett og utfordring 2018
Generalsekretæren innledet til saken. Det er gjort fordeling til 41 tiltak fordelt på 13
bydeler.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-187 Oppnevning av valgkomité
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Leder innledet til saken. Styret i Oslo Idrettskrets skal gi sin innstilling for valgkomite
til kretstinget.
Vedtak:
Kretsstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til valgkomité for vedtak i styret.

K-188 Orienteringssaker
IK-ledermøte 16.mars

Generalsekretæren orienterte om ledermøtet for idrettskretsene som ble avholdt på
Gardermoen 16. mars.
Anleggsmøte NIF

Leder orienterte om deltagelsen på anleggsmøte hos NIF, 14.mars.
Rammetilskudd og IT-kostnader

Generalsekretæren orientert om status i saken om rammetilskudd og IT-kostnader.
Vårmøte ISU/særkrets

Generalsekretæren orienterte om planene for møtet 19. april.
Fordeling av tid Frogner tennis

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med banefordeling for tennis.
Seminar Hovinbyen

Generalsekretæren orienterte om deltagelse på seminar i byutviklingskomiteen 12.
april.
Utvikling Ekeberg

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med utvikling av anleggene på
Ekeberg.
Prisutdeling 2018

Generalsekretæren orienterte om planene for den årlige prisutdelingen i rådhuset.
Prosjektrapporter

Generalsekretæren orienterte om at rapporter for 2017 til det offentlige er klare for
oversendelse.
Nytt fra Oslo kommune

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker i Oslo kommune.
Nytt fra NIF

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker i NIF sentralt.
Representasjon siden sist

Nils Johan Waldenstrøm
Mottagelse Special Olympics, Oslo Rådhus, 9. april
Prisutdeling. Oslo Rådhus, 24.april
Kretsting Akershus idrettskrets, Kolben kulturhus, 26.april.
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