PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 20/2016-2018
Utsendelsesdato: 14. mai 2018
Merknadsfrist: 21. mai 2018
Møtetid: Onsdag 3. mai 2018

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Til stede
Forfall
Ikke møtt
Leder:
Sveinung Oftedal
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
2. varamedlem:
Katrine Sølvberg
X
Generalsekretær:
Magne Brekke
X
Seniorrådgiver:
Robert Gausen
X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet.
Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet.
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K-192 Kretstinget 2019 – forberedende saker
K-193 Utvikling Ekeberg
K-194 NIF ledermøte - idrettspolitiske saker
K-195 Orienteringssaker
Rammetilskudd og IT-kostnader
Idrett for alle
Fordeling av tid på Frogner tennis
Informasjonssikkerhet GDPR
Resultat fra idrettens styringsbarometer 2017
Nytt fra Oslo kommune
Nytt fra NIF
Representasjon siden sist
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K-189 Protokoll
KS-protokoll nr. 19/ 2016-2018
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-190 Retningslinjer for lokale aktivitetsmidler
Generalsekretæren fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av de
konkrete endringsforslagene i retningslinjene. Forslagene bygger på kretsstyrets sak
K-182, behandlet i møte nr. 19/2016-2018.
Vedtak:
Nye retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo vedtas i samsvar med fremlagt forslag.

K-191 Forslag til kretstinget 2019
Generalsekretæren innledet til saken. Styret gjorde en foreløpig vurdering av mottatte
forslag til kretstinget i sak K-183 (KS-møte nr.19/2016-2018).
Det har kommet inn to forslag til tinget, begge fra Grorud IL. I tillegg er det fra
administrasjonen foreslått mindre strukturelle endringer i OIKs lovtekst. Styret
diskuterte det fremlagte forslaget til innstillinger og begrunnelser for de enkelte
sakene.
Styret gikk i gjennom administrasjonens forslag til mottagere av hederspriser og
innsatspriser på tinget.
Styret gikk i gjennom forslag til langtidsbudsjett for 2018 – 2020.
Vedtak:
- Innstillinger og begrunnelser for innkomne forslag til tinget godkjennes.
- Oslo Idrettskrets’ heders- og innsatspris tildeles i henhold til forslagene.
- Kretsstyret legger frem det foreslåtte langtidsbudsjett til kretstinget.
K-192 Kretstinget 2019 – forberedende saker
Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Styret diskuterte planen for
gjennomføring av tinget.
Styret vil foreslå for tinget at det velges en redaksjonskomite med tre medlemmer
hvorav en fra sittende kretsstyre. Administrasjonen stiller som sekretariat for
komiteen.
Vedtak:
Styret fremmer forslag overfor tinget i henhold til administrasjonens notat med de
endringer som fremkom i møtet.
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K-193 Utvikling Ekeberg
Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet med utviklingen av Ekeberghallen
og Osloidrettens Hus.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

K-194 NIF ledermøte - idrettspolitiske saker
Generalsekretæren innledet til saken. Det er ledermøte i NIF 25. - 26. mai. Varslede
temaer er IPD, modernisering, toppidrett, økonomibarrierer, idrettsanlegg.
Møtet skal velge tre representanter fra særforbund og tre representanter fra
idrettskretser til valgkomiteen. Nils Johan Waldenstrøm er foreslått fra OIK.
Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

K-195 Orienteringssaker
Rammetilskudd og IT-kostnader

Leder orienterte om dialog med NIF.
Idrett for alle

Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet.
Fordeling av tid på Frogner tennis

Generalsekretæren orienterte om status for driften av det kommunale tennisanlegget på
Frogner.
Informasjonssikkerhet GDPR

Audun Eikeland orienterte om arbeidet med informasjonssikkerhet i idretten.
Resultat fra idrettens styringsbarometer 2017

Generalsekretæren orienterte om resultatene fra idrettens styringsbarometer.
Nytt fra Oslo kommune

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

Generalsekretæren orienterte aktuelle saker fra NIF sentralt.
Representasjon siden sist

Ingen representasjon meldt.
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