PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 6/2018-2020
Utsendelsesdato: 5. desember 2018
Merknadsfrist: 10. desember 2018
Møtetid: Tirsdag 3. desember 2018

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Til stede
Forfall
Ikke møtt
Leder:
Sveinung Oftedal
X
Nestleder:
Elisabeth Skarsbø Moen
X
Medlem:
Lars Trælvik
X
Medlem:
Torill Fiskerstrand
X
Medlem:
Kate Hege Nielsen
X
Medlem:
Sigurd I. Solem
X
Medlem:
Katrine Sølvberg
X
Ansattes representant Rune Hebjerk
X
1. varamedlem:
Hedi Anne Birkeland
X
2. varamedlem:
Yassin El Barkani
X
Generalsekretær:
Magne Brekke
X
Seniorrådgiver:
Robert Gausen
X
Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet.
Tom Tvedt deltok som innleder til møtet.
Simen Bakken fra Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF innledet til sak K-58.
Hans Christian Koss var invitert til møtet for å belyse et forslag vedrørende doping og økonomisk
kriminalitet.

Sakliste:
K-47
K-48
K-49
K-50
K-51
K-52
K-53
K-54
K-55
K-56
K-57
K-58
K-59
K-60
K-61

Godkjenning- KS-protokoll nr. 5/2018-2020
Idrettstinget 2019 – forberedende saker
Årets ildsjel
Klagesaker kommunale bidrag
Nasjonal anleggsstrategi – høring
Påtale til NIFs domsutvalg
Informasjonssikkerhet - GDPR
Valle Hovin
Oslo Idrettshaller AS – bakgrunn og status
Oslo Idrettshaller AS – anvendelse av restmidler
Fremtidig organisering av norsk idrett – høring
Utviklingsplan Ekeberg
Idrett for alle – status og oppfølging
Møteplan 1.halvår 2019
Orienteringssaker
• Regnskapsrapport
• Nytt fra Oslo kommune
• Nytt fra NIF
• Representasjon siden sist
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K-47 Protokoll
KS-protokoll nr. 5/ 2018-2020.
Vedtak:
Protokollene ble godkjent.
K-48 Idrettstinget 2019 – forberedende saker
Leder innledet til saken. Tom Tvedt var invitert til kretsstyret for å fremme sitt
kandidatur til rollen som idrettspresident.
Kretsstyret har i sak K-28 og K-40/2018-2020 behandlet saker om prosesser og
forberedelser frem til Idrettstinget 2019. Etter dette er fokus på følgende tre områder;
lovforslag, nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) og kandidater til Idrettsstyret.
Det ble onsdag 7.nov arrangert felles møte for kretsstyret og lovutvalget. Forslag
innenfor idrettskrim, påtalenemd, ankerett/sanksjoner og formålsparagraf utredes
videre av lovutvalget. Kretsstyret får forslag til behandling i januar 2019.
Forslag til kandidater til Idrettsstyret og til kontrollkomiteen ble presentert og
diskutert. Styret diskuterte kjente kandidater til vervet som idrettspresident.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen fremme forslag til NIFs valgkomite som vedtatt i møtet

K-49 Årets ildsjel
Generalsekretæren innledet. Styret har behandlet sak per e-post 31.10.2018 og innstilt
kandidat som mottager av ildsjelprisen på Idrettsgallaen. Kandidaten blir også innstilt
som årets ildsjel i Oslo.
Vedtak:
Kretsstyret valgte Birger Jarl Olsen fra Sportsklubben av 1909 som årets ildsjel i Oslo.

K-50 Klagesaker kommunale bidrag
Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp, 23. november 2018, var
det kommet inn seks klager på fordelingen av kommunale bidrag som ble gjort av
styret i K-41, 30. oktober 2018.
-

Ski- og fotballklubben Lyn (Lyn) klager på lav tildeling av driftsbidrag (3A) til sitt
klubbhus.
Holmenkollen Sportsklubb klager på tildeling av reisestøtte (4).
Grorud IL klager på at de har fått refundert for lite på ordningen anleggs- og
lokalleie (2A).
Heming IL klager på lav tildeling av driftsstøtte (3A) og refusjon av anleggsleie
(2A).
Nordstrand Tennisklubb klager på betydelig redusert driftsstøtte (3A) og refusjon
av anleggsleie. En del av klagene går på at det er dokumentasjon for 2A som ikke
er godkjent.
2

-

Heming IL klager på lav tildeling av driftsstøtte (3A) og refusjon av anleggsleie
(2A).

Styret gikk gjennom klagene og administrasjonens vurdering
Vedtak:
- Klagen fra Ski- og fotballklubben Lyn tas til følge. Idrettslaget tildeles kr 60 000 i
ytterligere støtte til drift av klubbhuset.
- Klagen fra Holmenkollen Sportsklubb ble tatt til følge. Idrettslaget tildeles kr 1360
i ytterligere reisestøtte.
- Klagen fra Grorud IL ble tatt til følge. Idrettslaget tildeles kr 4 820 i ytterligere
refusjon av anleggs- og lokalleie.
- Klagen fra IL Heming ble ikke tatt til følge.
- Klagen fra Nordstrand Tennisklubb ble tatt til følge. Idrettslaget tildeles kr 230
000 i ytterligere driftsstøtte til anlegget.
- Klagen fra Njård ble ikke tatt til følge.
K-51 Nasjonal anleggsstrategi – høring
Styreleder innledet til saken. Idrettsstyret har sendt sak om ny anleggspolitikk ut på
høring i perioden fra 26. oktober til 17. desember 2018.
Styret diskuterte innholdet i høringsforslaget og administrasjonens vurdering.
Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjonen om å sende høringssvar i tråd med synspunktene i
administrasjonens notat og merknader fremkommet i møtet.

K-52 Påtale til NIFs domsutvalg
Generalsekretæren innledet til saken. OIK har mottatt henvendelse fra et idrettslag om
hendelser i strid med NIFs straffebestemmelser i tilknytning til klubbens aktivitet.
Idrettslaget har meldt at de selv ikke har ressurser til å føre saken videre.
Kretsstyret mener det er en alvorlig sak som må følges opp av idrettskretsen.
Vedtak:
Kretsstyret vedtok å påtale forholdet til idrettens domsutvalg og gir administrasjonen
myndighet til å iverksette saken.

K-53 Informasjonssikkerhet - GDPR
Generalsekretæren orienterte om status for informasjonssikkerhetsarbeidet i idretten.
Administrasjonen legger frem dokumentasjonen til orientering til styret, men ikke for
godkjenning da GDPR vurderes som et administrativt ansvar.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.
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K-54 Valle Hovin
Generalsekretæren innledet til saken. OIK har over tid prioritert behovet for en skøytehall til
erstatning for dagens utdaterte kunstisanlegg på Valle Hovin. Anlegget er i byrådets forslag til
budsjett og i handlingsprogrammet ikke prioritert for finansiering i økonomiperioden 2019 –
2022. Kretsstyret har mottatt en henvendelse fra «Interesseorganisasjonen for Valle Hovin»
som ber om at OIK tar til orde for omprioritering innenfor byrådets budsjett til fordel for Valle
Hovin.
Styret diskuterte innholdet i henvendelsen fra interesseorganisasjonen. Styret ønsker
ytterligere informasjon om alternativene for prosjektet og ba administrasjonen gå i videre
dialog med interessentene for anlegget.
Vedtak:

Saken ble utsatt.
K-55 Oslo Idrettshaller AS – bakgrunn og status
Generalsekretæren orienterte om bakgrunn og status for Oslo Idrettshaller AS.
Vedtak:
Styret tok saken til orientering

K-56 Oslo Idrettshaller AS – anvendelse av restmidler
Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har mottatt forslag til anvendelse av
restmidler fra Oslo Idrettshaller AS fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund. I forslaget
fordeles midlene med kr. 150 000 til Nordstrand Turnforening, og kr. 250 000 til Høybråten
og Stovner Idrettslag.
Kretsstyret gikk gjennom forslaget og administrasjonens vurdering.
Vedtak:
Kretsstyret vedtok tildeling i henhold til forslag fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

K-57 Fremtidig organisering av norsk idrett – høring
Generalsekretæren innledet til saken. Idrettsstyret har sendt ut forslag til «fremtidig
organisering av norsk idrett» på høring med frist for tilbakemelding 9. desember 2018.
Kretsstyret hadde en innledende diskusjon om saken i forrige møte, sak K-44.
Administrasjonen la frem forslag til høringsuttalelse.
Kretsstyret mener administrasjonens forslag er godt og gir et tydelig budskap til NIF.
Vedtak:
Kretsstyret vedtok høringsuttalelse om fremtidig modernisering av norsk idrett i samsvar med
fremlagt forslag og de merknader som fremkom i møtet.

K-58 Utviklingsplan Ekeberg
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status for
utviklingsprosjektet på Ekeberg. Simen Bakken fra KID orienterte om deres system
for prosjektorganisering og internrapportering.
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Vedtak:
Kretsstyret tok saken til etterretning.

K-59 Idrett for alle – status og oppfølging
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status i arbeidet med
tiltaksplanen «idrett for alle».
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen videreføre arbeidet i tråd med
aksjonspunkter i saksfremlegget.

K-60 Møteplan 1.halvår 2019
Generalsekretæren la frem forslag til møteplan i første halvår 2019. Det er planlagt fem møter.
Vedtak:
Kretsstyret vedtar følgende møteplan for 1.halvår 2019:
• mandag 14.januar
• onsdag 13.februar
• mandag 25.mars
• mandag 29.april
• tirsdag 4.juni

K-61 Orienteringssaker
Regnskapsrapport

Generalsekretæren orienterte om økonomisk status per 30.11.2018.
Nytt fra Oslo kommune

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

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra NIF.
Representasjon siden sist
16. november: Sveinung Oftedal, seminar kommuneplan, Rådhuset
21. november: Sigurd Solem, spadetak Frogner ishall, Frogner stadion
22. november: Kate Hege Nielsen, åpning garderober, Bogstad
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