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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 18/2016-2018   

       Utsendelsesdato: 23. mars 2018 

       Merknadsfrist: 3. april 2018 

 

Møtetid:   Torsdag 8. mars 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   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-172. 

 

Sakliste: 

 
K-171 Godkjenning- KS-protokoll nr. 17/2016-2018 

K-172 Regnskap 2017 og økonomisk beretning 

K-173 Årsberetning 2017 

K-174 Budsjettbrev 2019 

K-175 Årets idrettslag 

K-176 Årets ildsjel 

K-177 Utvikling Ekeberg 

K-178 Orienteringssaker 

Behovsplan for idrett og friluftsliv 

Skolebehovsplan 

Idrett for alle – tiltaksplan 

Rammetilskudd og IT-kostnader 

Vårmøte ISU/særkrets 

VM bryting 2021 

Nytt fra Oslo kommune 

Nytt fra NIF 

Representasjon siden sist 
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K-171 Protokoll   

KS-protokoll nr. 17/ 2016-2018 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-172 Regnskap 2017 og økonomisk beretning  
Øyvind Nedre fra administrasjonen innledet med gjennomgang av regnskapet per 

31.12.2017 med balanse, og utkast til styrets økonomiske beretning for 2017. Styret 

gikk gjennom regnskapet som viser sunn drift. 
 

 Vedtak:   

Regnskap per 31.12.2017 og forslag til styrets økonomiske beretning for 2017 

oversendes revisor og kontrollkomiteen. 

 

 

K-173 Årsberetning 2017 

Generalsekretæren innledet til saken. Styret gikk gjennom forslag til styrets beretning, 

og det fremkom enkelte forslag til endringer og tillegg. 

 

 Vedtak: 

 Styrets beretning fremmes for kretstinget med de merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-174 Budsjettbrev 2019 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av forslag til 

hovedinnretning for innspill til Oslo kommunes budsjett for 2019.   

 

Vedtak:  
Kretsstyret tar forslag til hovedinnretning for budsjettbrevet til Oslo kommune til 

etterretning. Styret ber administrasjonen om å ferdigstille budsjettbrevet med 

merknader gitt av kretsstyret. Brevet sendes styret for endelig godkjennelse. 

 

 

K-175 Årets idrettslag 

Generalsekretæren innledet til saken. Årets IL mottar 15 000 kroner fra Oslo 

kommune. Ved fristens utløp, 15. februar, var det kommet inn fire forslag på årets 

idrettslag. Styret gikk gjennom forslagene med administrasjonens vurderinger. Styret 

valgte å støtte administrasjonens forslag. 

 

Vedtak:  
OIK innstiller til Oslo kommune å kåre et særidrettslag til Årets IL 2018. Vedtaket 

meddeles Oslo kommune. Idrettslaget inviteres til prisseremonien i Rådhuset. 

 

  

K-176 Årets ildsjel 

Generalsekretæren innledet til saken. Forslag til kandidater til årets ildsjel kan 

fremmes av alle organisasjonsledd og samarbeidsutvalgene i bydelene. Prisen er på kr 

15 000 og diplom som tildeles en leder, utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt 
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etter gitte kriterier. Ved fristens utløp var det kommet inn fire forslag. I tillegg har 

administrasjonen tatt til vurdering de kandidatene som OIK fremmet for ildsjelprisen 

på idrettsgallaen i januar 2018.Styret diskuterte forslagene og mente det var flere gode 

kandidater til å motta prisen. Styret valgte å støtte administrasjonens forslag. 

 

Vedtak: 

Den valgte kandidaten til Årets ildsjel 2018 tilskrives og inviteres til prisseremonien. 

 

 

K-177 Utvikling Ekeberg  

Generalsekretæren orienterte om status og videre fremdrift for arbeidet med 

utviklingen på Ekeberg og Osloidrettens Hus.  

 

Styret diskuterte saken og var spesielt opptatt av å sikre en god prosjektorganisasjon i 

det videre arbeidet.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen videreføre arbeidet i samsvar med notatet og de 

merknader som fremkom i møtet. 

 

K-178 Orienteringssaker  

 

Behovsplan for idrett og friluftsliv 

Generalsekretæren orienterte om den nylig fremlagte idrettsplanen fra Oslo kommune. 

 

Skolebehovsplan 

Generalsekretæren orienterte om skolebehovsplanen fra Oslo kommune som er ute på 

høring. 

 

Idrett for alle – tiltaksplan 

Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet. 

 

Rammetilskudd og IT-kostnader 

Generalsekretæren orienterte om utviklingen i den stadig uavklarete saken med NIF. 

 

Vårmøte ISU/særkrets 

Generalsekretæren orienterte om planene for vårmøtet 19. april. 

 

VM bryting 2021 

Generalsekretæren orienterte om initiativet fra Norges Bryteforbund om en mulig 

søknad for VM i bryting i Oslo. 

 

Nytt fra Oslo kommune 

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker i Oslo kommune. 

 

Nytt fra NIF 

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra NIF sentralt. 

 

Representasjon siden sist 
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