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K-110 Protokoll
KS-protokoll nr. 10/ 2016-2018
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-111 Styrets kontaktpersoner - endringer
Styret vedtok i sak K-19 (2016-18) styrets kontaktpersoner til særkretser/regioner og
ISUer i bydelene. Rasmus Olstad Semmerud fratrådte styret med virkning fra 1.august
2017. De organene han var knyttet til skal ha nye kontaktpersoner.
Vedtak:
Kretsstyret vedtok nye kontaktpersoner til særkretser og ISUer:
- ISU Bjerke – Ingar Lae
- ISU Østensjø – Nils Johan Waldenstrøm
- Oslo Boksekrets – Nils Johan Waldenstrøm
- Oslo og Akershus Seilkrets - Torill Fiskerstrand
- Oslo Rugbykrets – Ingar Lae
- Oslo og Akershus skiskytterkrets - Kate Hege Nielsen

K-112 Regnskapsrapport 1. halvår
Generalsekretæren innledet med gjennomgang av regnskap og økonomisk status per
30 juni 2017.
Styret stilte spørsmål og diskuterte detaljer i regnskapet.
Vedtak:
Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

K-113 Revidert budsjett 2017
Generalsekretæren innledet og la frem forslag til revidert budsjett.
Vedtak:
Styret vedtok revidert budsjett for 2017.
K-114 Detaljregulering Grønmo – offentlig ettersyn
Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Plan- og bygningsetaten har
sendt reguleringsplan for Grønmo ut til offentlig høring, med frist for tilbakemelding
18. september.
Styret har forventning til at Grønmo utvikles som et anlegg og område for organisert
idrett, kombinert med øvrige formål i planen. Reguleringsbestemmelsene må endres
slik at det åpnes for nødvendig utvikling av bygg og anlegg for idrettsformål, samt at
det tillates tilrettelegging med bl.a. lys og snøproduksjon.
Vedtak:
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Styret ba administrasjonen om å sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med
notatet og de merknader som fremkom i møtet.

K-115 Områderegulering Skøyen – offentlig ettersyn
Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Plan- og bygningsetaten har
forslag til områderegulering for Skøyen på offentlig høring med frist 18. september.
Styret mener det viktig å sikre idrettens interesser ved utvikling av Skøyen og
Bestumkilen. Ro- og padlebane, et landbasert senter for idrettene på fjorden, anlegg
for kampidretter/dans, en basishall for turn og idrettshaller ved nye skoler er sentrale
elementer i dette. Styret mener også at Skøyen er en aktuell plassering for et
svømmeanlegg i Oslo vest.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen om å sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med
notatet og de merknader som fremkom i møtet.

K-116 NIFs spillemiddelsøknad - høring
Generalsekretæren innledet til saken. NIF har etter Idrettsstyrets behandling oversendt
utkast til søknad om spillemidler for 2018 på høring i organisasjonen. Frist for
tilbakemelding er 23. august.
Styret gikk gjennom og diskurte de sentrale momentene i saken.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen om å sende høringsinnspill innen fristen i samsvar med
notatet og de merknader som fremkom i møtet.

K-117 Kommunal arrangementsstrategi – innspill
Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har mottatt invitasjon fra
byrådet til deltagelse på innspillsmøte for kommunal arrangementsstrategi, 23. august.
Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til budskap i innspillsmøtet.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen om å fremme de synspunkter som kommer frem av notatet i
innspillsmøtet.

K-118 Klagesaker kommunale bidrag
Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp, 15. august, var det
kommet inn fire klager på tildelingen av administrasjons- og driftsbidrag til
idrettslagene i Oslo. Det er styret som behandler klager på tildeling av kommunale
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bidrag i første instans. Eventuelt vedtak gjort av styret kan klages videre til Oslo
kommune ved den kommunale klagenemnda som avgjør saken endelig.
Bjørvika Cricket klubb klager på at søknaden deres er avslått grunnet manglende
innlevering av dokumenter fra årsmøtet.
Kretsstyret mener det ikke er grunnlag for å avvike normal praksis i saken, og at
klagen avvises.

Nord Bygdø Kano og Kajakklubb klager på avslag på søknaden. Begrunnelsen for
avslaget er at søknaden kom for sent inn.
Kretsstyret mener det ikke er grunnlag for å avvike normal praksis i saken, og at
klagen skal avvises.

Sørkedalen Rideklubb klager på tallgrunnlaget som er lagt til grunn for behandling
av søknaden.
Kretsstyret mener det er sannsynliggjort at en systemfeil kan være årsak til avvik i
tallgrunnlaget, og at klagen skal tas til følge.
Oslo Døves sportsklubb klager på tildelingen og mener de mangler tilskudd for 103
voksne funksjonshemmede medlemmer og en gruppe.
Feil i medlemstallet kan skyldes en systemsvikt og styret mener tallgrunnlaget for
søknad skal justeres. Det er imidlertid ikke grunnlag for å øke gruppestøtten.

Vedtak:
- Klagen fra Bjørvika Cricket klubb tas ikke til følge.
- Klagen fra Nord Bygdø Kano og Kajakklubb tas ikke til følge.
- Klagen fra Sørkedalen Rideklubb tas til følge.
- Klagen fra Oslo Døves sportsklubb Klubbens klage tas delvis til følge.
Tallgrunnlaget for beregning skal justeres slik at tilskudd blir beregnet ut i fra rette
antall funksjonshemmede medlemmer pr. 31.12.2016. Gruppetilskuddet skal ikke
justeres.

K-119 ISU-møter høsten 2017
Generalsekretæren innledet til saken. Det er laget en plan for representasjon på
møtene. Forslag til presentasjon ble gjennomgått.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

K-120 Orienteringssaker
Kontaktmøte med idrettsbyråden
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Leder orienterte om kontaktmøte med idrettsbyråden 17. august.
OIAS
Generalsekretæren orienterte om status for selskapet.
Rehabilitering Ekeberghallen
Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet.
Utvikling Ekeberg
Generalsekretæren orienterte om status for planarbeidet.
Idrett for alle – tiltaksplan
Generalsekretæren orienterte om arbeidet med tiltaksplanen.
Jubileumsaktiviteter høsten 2017
Generalsekretæren presenterte planer for jubileumsaktiviteter høsten 2017.
Rammetilskudd og IT-kostnader
Generalsekretæren orienterte om status for saken.
Norm for informasjonssikkerhet i idretten
Generalsekretæren orienterte om pågående arbeid i NIF.
Medlemsmøte med SFF
Generalsekretæren orienterte om invitasjon til møte i SFF i desember.
Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo
Generalsekretæren orienterte om pågående arbeid i Oslo kommune.
Etablering av Olympiatoppen Øst
Generalsekretæren orienterte om etableringen av regionskontor for OLT i Østfold.
Nytt fra Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte aktuelle saker i Oslo kommune.
Styremøte i oktober
Styremøtet i oktober flyttes til 19. oktober.
Representasjon siden sist
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