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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 13/2016-2018   

       Utsendelsesdato: 2. november 2017 

       Merknadsfrist: 6. november 2017 

 

Møtetid:   Torsdag 19. oktober 2017       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   

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

Tove Strand fra OBIK deltok i hele møtet. 

 

 

Sakliste: 

 
K-129 Godkjenning- KS-protokoll nr. 12/2016-2018 

K-130 Fordeling av LAM-midler 

K-131 Idrett for alle – oppfølging 

K-132 Fremtidige anleggsprioriteringer 

K-133 Ressurssenter for egenorganiserte 

K-134 Utvikling av tilbud for eldre 

K-135 Orienteringssaker 

Kretsledermøtet i Bergen 

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo 

Internt temamøte om byutvikling 

OIAS 

Idrettens styringsbarometer 

Ildsjelpris 2017 

Trimveien 4 – Domus Athletica 

Middelthunsgate 15-17 

Bilfritt byliv 

Statsbudsjettet 

Nedleggelse av idrettslag 

Rammetilskudd og IT-kostnader 

Utvikling Ekeberg 

Nytt fra Oslo kommune 

Representasjon siden sist 
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K-129 Protokoll   

KS-protokoll nr. 12/ 2016-2018 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-130 Fordeling av LAM-midler  

Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp var det kommet inn tre 

klager. Forslaget til fordeling og de innkomne klagene ble gjennomgått av styret. 

 

Vedtak: 

- Klage fra Oslo Ryttersportklubb tas til følge og klubben tildeles 100 % LAM. 

- Klage fra Varg tas ikke til følge. 

- Klage fra Lambertseter bryteklubb tas til følge og klubben tildeles 100% LAM. 

- Skiforeningen tildeles kr 175 000 i LAM. 

- LAM fordeles i henhold til vedtak i klagesaker og prinsipper fra ISUs innstillinger. 

- Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak med gjennomgang og evt. 

revisjon av retningslinjer om fordeling av LAM i forkant av neste års 

fordelingsprosess.  

 

 

K-131 Idrett for alle – oppfølging 

Generalsekretæren innledet til saken. Styret diskuterte aktuelle problemstillinger, 

virkemidler og videre fremdrift for arbeidet. 

 

Vedtak:   

Kretsstyret ber administrasjonen videreføre arbeidet i samsvar med de merknader som 

fremkom i møtet. 

 

 

K-132 Fremtidige anleggsprioriteringer 

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Styret diskuterte ulike metoder 

og prinsipper for utvelgelse og prioritering av fremtidige idrettsanleggsprosjekter. 

  

Vedtak:   

Kretsstyret ba administrasjonen om å følge opp arbeidet med fremtidig 

anleggsprioriteringer i tråd med de merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-133 Ressurssenter for egenorganiserte 

Generalsekretæren innledet til saken. Styret diskuterte hvilken holdning idretten skal 

ha til arbeidet med egenorganiserte.  

 

Vedtak:   

Kretsstyret tok saken til orientering. 
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K-134 Utvikling av tilbud for eldre 

Generalsekretæren innledet til saken. Byrådet har foreslått å øke tilskuddet til 60pluss i 

2018. Det er startet en prosess i administrasjonen for å se på hvordan tilbudet til eldre i 

regi av OIK skal videreføres. 

 

Styret mener at eldreaktiviteten i den grad det er mulig bør foregå som del av 

idrettslagenes virksomhet. 

  

Vedtak:   

Kretsstyret ber administrasjonen utvikle tilbudene for eldre i samsvar med 

saksfremlegget og de merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-135 Orienteringssaker  
Kretsledermøtet i Bergen 

Leder orienterte om deltagelsen på kretsledermøtet, dato dato. 

 

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo 

Generalsekretæren orienterte om at høringsuttalelse er sendt.  

 

Internt temamøte om byutvikling 

Administrasjonen sender ut forslag til tidspunkt. 

 

OIAS 

Generalsekretæren orienterte status i selskapet. 

 

Idrettens styringsbarometer 

Generalsekretæren orienterte om idrettskretsens deltagelse.  

 

Ildsjelpris 2017 

Generalsekretæren orienterte om prosess for kåringen av årets ildsjel. 

 

Trimveien 4 – Domus Athletica 

Generalsekretæren orienterte om kampen mot nedbygging av fotballbanen på Domus. 

 

Middelthunsgate 15-17 

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med å få etabler idrettshall på Majorstuen. 

 

Bilfritt byliv 

Generalsekretæren orienterte om Oslo kommunes ulike tiltak for bilfritt byliv. 

 

Statsbudsjettet 

Generalsekretæren orienterte om idrettsdelen av budsjettet. 

 

Nedleggelse av idrettslag 

Generalsekretæren orienterte om idrettslag som legges ned. 

 

Rammetilskudd og IT-kostnader 

Generalsekretæren orienterte om at planlagt møte med NIF ble utsatt. 

 

Utvikling Ekeberg 

Generalsekretæren orienterte om status for rehabiliteringen og videre planer for nybygg. 
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Nytt fra Oslo kommune 

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker. 

 

Representasjon siden sist 

 

 Sveinung Oftedal og Nils Johan Waldenstrøm  
29.1. – 1.10: Kretsledermøte, Bergen  

 


