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K-40 Protokoll
KS-protokoll nr. 3/ 2016-2018
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-41 Klagesaker lokale aktivitetsmidler
Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp, 13. oktober var det
kommet inn fire klager. Klagene ble gjennomgått av styret. Styremedlem Sigurd
Solem ble erklært inhabil vedrørende klagen fra Kollenhopp, og deltok ikke i
behandlingen av respektive sak.
Vedtak:
- Klagen fra Nøklevann ro- og padleklubb tas ikke til følge.
- Klagen fra Lillomarka O-lag tas ikke til følge.
- Klagen fra Kollenhopp tas ikke til følge.
- Klagen fra Oslo Stupeklubb tas til følge. Klubben skal motta LAM basert på 37
medlemmer i alderen 6-12 år og 9 medlemmer i alderen 13-19 år. Den bydelsvise
fordelingen må justeres. Prinsippene fra ISUs fordelingsmøte følges.
K-42 Endelig fordeling av lokale aktivitetsmidler
Generalsekretæren innledet i saken. I 2016 skal kr 31 998 886 fordeles ut til lagene i
Oslo. I henhold til retningslinjene er Skiforeningen tatt ut av fordelingen før midlene
fordeles mellom ISUene. LAM til Skiforeningen gis etter en skjønnsmessig vurdering
og administrasjonen hadde innstilt på videreføring av tildelingsbeløpet fra 2015.
Vedtak:
Skiforeningen tildeles kr 175 000 i LAM for 2016. Administrasjonen får i oppgave å
fullføre den endelige fordelingen av LAM basert på administrasjonens forslag og
avgjørelser i de klagesaker som styret har behandlet.
K-43 Regnskapsrapport september 2016
Øyvind Nedre fra administrasjonen la frem regnskapsrapport per 30. september. Styret
kommenterte og stilte spørsmål til fremleggingen.
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.
K-44 Strategi for bade- og svømmetilbud i Oslo
Generalsekretæren innledet i saken. Det vises til byrådets forslag til budsjett for 2017,
behandlet i kretsstyrets sak K-34, 29. september. Administrasjonen har i samråd med
Oslo Svømmekrets utarbeidet et forslag til budskap vedrørende strategi for å bedre
bade- og svømmetilbudet i Oslo.
Vedtak:
Styret vedtar foreslått strategi for bedring av bade- og svømmetilbudet i Oslo.
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K-45 Åpenhetsutvalgets rapport – føringer og konsekvenser
Generalsekretæren innledet i saken. Åpenhetsutvalgets rapport til idrettsstyret ble
overlevert 3. oktober 2016. Utvalget har på oppdrag fra idrettsstyret vurdert idrettens
kontrollrutiner og idrettens praksis knyttet til åpenhet. Styret gikk gjennom rapportens
anbefalinger.
Vedtak:
Styret tar saken til foreløpig drøfting og gjennomgang. Styret ber administrasjonen
komme tilbake til styret med konkrete anbefalinger for endring av OIKs retningslinjer
og praksis.

K-46 OIK 100 år
Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med OIKs 100-års jubileum i
2017.
Styret mener at hovedarrangementet bør legges til rådhuset i forbindelse med den
årlige prisutdelingen. Dato for arrangementet i 2017 er 25. april.
Vedtak:
Styret ber administrasjonen jobbe videre med planene for jubileumsåret i henhold til
notatet og det som kom frem i møtet.

K-47 Forvaltning av tid på Oslos kommunale markanlegg
Generalsekretæren innledet i saken. På oppdrag fra Oslo kommune fordeler Oslo
Idrettskrets all tid på de kommunale idrettsanleggene i Oslo. Inkludert i porteføljen er
blant annet fotballbaner og andre markanlegg/uteanlegg. Over det siste året har Oslo
Idrettskrets (OIK) fått presentert ulike problemstilleringer som berører disponeringen
av de kommunale markanleggene i Oslo.
Styret mener at det er behov for å gjøre endringer av dagens praksis.
Vedtak:
Styret tar administrasjonens redegjørelse om forvaltning av tid kommunale
markanlegg til orientering og ber administrasjonen følge opp videre i tråd med
saksfremlegget og merknader fremkommet i møtet.

K-48 Årets ildsjel, nominering fra Oslo
Norges Idrettsforbund og NRK kårer årets ildsjel under idrettsgallaen i januar 2017.
Nominasjonsprosessen har vært en helt åpen prosess hvor alle kan komme med
forslag. OIK er blitt bedt av NIF om å velge ut en kandidat blant de nominerte fra
Oslo.
Vedtak:
Styret har valgt fylkesildsjel fra Oslo for 2017.
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K-49 Orienteringssaker
Høstmøte ISU/særkretser
Generalsekretæren orienterte om møtet med ISU og særkretser tirsdag 1. november.
Styreseminar Hurdal
Styret diskuterte erfaringer fra samlingen i Hurdal.
Budsjettprosessen Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte om oppfølgingen av byrådets budsjettforslag.
Områdeplan for Ekeberg
Generalsekretæren orienterte om status for bystyrets behandling av områdeplanen.
Nytt fra Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune.
NIF styrelederforum
Generalsekretæren orienterte om NIFs styrelederforum som avholdes 9. november 2016.
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