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Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-152 – K-155.
Katrine Sølvberg forlot møtet under behandlingen av sak K-157.

Sakliste:
K-152 Godkjenning- KS-protokoll nr. 15/2016-2018
K-153 Rapport årsplan 2017
K-154 Handlingsplan 2018
K-155 Budsjett 2018
K-156 Anleggsprioriteringer 2019 – 2022
K-157 Opprop til idrettskretser og særforbund
K-158 Kommunevalg 2019 – idrettspolitiske budskap
K-159 Økonomirutiner
K-160 Orienteringssaker
Idrett for alle – tiltaksplan
Rapport “ung og aktiv i Oslo”
Utvikling på Ekeberg
Rådgiver paraidrett
Ressurssenter for egenorganiserte
Rammetilskudd og IT-kostnader
Nytt fra Oslo kommune
Nytt fra NIF
Representasjon siden sist
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K-152 Protokoll
KS-protokoll nr. 15/ 2016-2018
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-153 Rapport årsplan 2017
Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom administrasjonens
rapportering for årsplanen i 2017.
Styret mente at rapporten gir et godt bilde av virksomheten, og uttrykte tilfredshet ved
administrasjonens arbeid.
Vedtak:
Styret tok administrasjonens rapport fra 2017 til etterretning.

K-154 Handlingsplan 2018
Generalsekretæren gikk gjennom administrasjonens forslag til handlingsplan 2018.
Handlingsplanen bygger på planen fra 2017, og det er foretatt mindre endringer.
Styret drøftet utkast til årsplan, og sluttet seg til forslaget.
Vedtak:
Styret godkjente administrasjonens handlingsplan for 2018.

K-155 Budsjett 2018
Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet til saken. Budsjettforslaget gjenspeiler i
stort en videreføring av dagens virksomhet.
For å kunne vedta et endelig budsjett er det nødvendig med ytterligere avklaringer,
særlig knyttet til avskrivningsregler.
Vedtak:
Styret tok budsjettfremlegget til orientering. Styret ber administrasjonen komme
tilbake til styret med et ferdig forslag til budsjett for 2018.
K-156 Anleggsprioriteringer 2019 – 2022
Generalsekretæren innledet til saken. Saken er en del av styrets forberedelser til
høringen av Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv.
Styret gikk igjennom administrasjonens modell for anleggsprioriteringer, forslag til
prioriteringskriteria og skisse til handlingsplan.
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Vedtak:
Kretsstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen følge opp arbeidet med
fremtidige anleggsprioriteringer i tråd med de merknader som fremkom i møtet.

K-157 Opprop til idrettskretser og særforbund
Styreleder innledet til saken. Troms idrettskrets sendte 22. desember ut et opprop til
alle idrettskretser og særforbund med krav om et ekstraordinært idrettsting.
Styret diskuterte oppropet fra Troms og om det er grunnlag for å be om et
ekstraordinært ting. Styret diskuterte også hvilke konsekvenser det vil ha for
organisasjonen, positivt og negativt, å gjennomføre et ekstraordinært ting kontra å
avvente normal behandling på det ordinære tinget i 2019.
Vedtak:
Kretsstyret tar oppropet fra Troms Idrettskrets til orientering.
K-158 Kommunevalg 2019 – idrettspolitiske budskap
Generalsekretæren innledet til saken. De politiske partiene i Oslo er i gang med
programarbeidet for kommunevalget som avholdes høsten 2019. Med bakgrunn i
strategisk plan 2016 – 2020 la administrasjonen frem forslag til budskap til partienes
programarbeid.
Styret diskuterte punktene og det fremkom enkelte endringer og presiseringer i
teksten.
Vedtak:
Kretsstyret vedtok administrasjonens forslag til budskap til partienes programkomiteer
for kommunevalget 2019 med de merknader som fremkom i møtet.
K-159 Økonomirutiner
Generalsekretæren innledet til saken. OIK har mottatt brev fra NIF vedrørende
økonomirutiner og arbeidsfordeling. Styret ba om at utkast til tilsvarsbrev sendes på
sirkulasjon til styret.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen følge opp saken i tråd med de merknader som fremkom i
møtet.

K-160 Orienteringssaker
Idrett for alle – tiltaksplan
Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet med tiltaksplanen.
Rapport “ung og aktiv i Oslo”
Generalsekretæren orienterte om rapport fra NIH som er laget på bestilling av Oslo
kommune.
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Utvikling på Ekeberg
Generalsekretæren orienterte om status for saken.
Rådgiver paraidrett
Generalsekretæren orienterte om at arbeidsgiveransvaret for stillingen «rådgiver
paraidrett» overføres til OIK fra 1. februar 2018.
Ressurssenter for egenorganiserte
Generalsekretæren orienterte om status i saken.
Rammetilskudd og IT-kostnader
Generalsekretæren orienterte om status i saken.
Nytt fra Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune.
Nytt fra NIF
Generalsekretæren orienterte aktuelle saker fra idrettsforbundet sentralt.
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