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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 2/2016-2018   

       Utsendelsesdato: 30. august 2016 

       Merknadsfrist: 5. september 2016 

 

Møtetid:   Torsdag 26. august  2016       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   

1. varamedlem: Rasmus Olstad Semmerud          X   

2. varamedlem: Katrine Sølvberg X   

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Øyvind Nedre fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak 16 og 17. 

Bjørn Oppberget fra OBIK deltok i hele møtet. 

Rasmus Olstad Semmerud forlot møtet etter sak K-28. 

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

K-16 Godkjenning- KS-protokoll nr. 1/2016-2018 

K-17 Regnskapsrapport og revidert budsjett 2016 

K-18 Delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets - revisjon 

K-19 Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISUer i bydelene 

K-20 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016 

K-21 Oppfølging av saker oversendt fra kretstinget 

K-22 Strategisk plan 2016 – 2020, endelig innhold 

K-23 Klage på avslag kommunale bidrag 

K-24 Spillemiddelsøknad - høringsinnspill 

K-25 Prosjektplan for ungdomsidrett 

K-26 Kommunal støtte til idrettsarrangement 

K-27 Informasjonsstrategi – revisjon 

K-28 Grafisk profil 

K-29 Distriktsråd HV-02, representasjon fra Oslo Idrettskrets 

K-30 Orienteringssaker 

Møte med byråd for idrett, 16.juni 

Engasjement og deltakelse, frivillighet i Oslo 

Planstrategi for Oslo 2016 - 19 

Områdeplan for Ekeberg 

Plan Wyller 

OIK 100 år 

Dato for høstmøte ISUer og særkretser 

Idretts- og friluftskonferanse – flyttet til 20.mars 

Nytt fra Oslo kommune 

Representasjon siden sist 
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K-16 Protokoll   

KS-protokoll nr. 1/ 2016-2018 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-17  Regnskapsrapport og revidert budsjett 2016 

Øyvind Nedre fra administrasjonen la frem regnskapsrapport per 30. juni, og forslag til 

revidert budsjett for 2016. Styret kommenterte og stilte spørsmål til fremleggingen.  

  

Vedtak: 

Styret tar regnskapsrapporten til orientering. Styret vedtar også forslaget til revidert 

budsjett for 2016. 

 

 

K-18  Delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets – revisjon 

Generalsekretæren innledet til saken med å gjennomgå forslag til 

delegasjonsreglement for Oslo Idrettskrets. Formålet med delegasjonsreglementet er å 

gi en oversikt over hvilke oppgaver som er nedfelt i NIFs lov og som idrettskretsene 

skal utføre på vegne av NIF. NIFs delegasjonsreglement er vedtatt av styret i NIF. 

 

NIF delegerer (til idrettskretsene) etter dette delegasjonsreglementet kun myndighet og 

ikke ansvar som følger av de lovpålagte oppgavene. Kretsstyret har det overordnede 

ansvar i OIK mellom idrettskretstingene, mens administrasjonen er de som utfører det 

praktiske arbeidet. Kretsstyret anmodes derfor om å delegere avgjørelsesmyndigheten 

til administrasjonen i de saker som er nevnt videre i notatet. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i henhold til fremlagte 

forslag til delegasjonsreglement. 

 

 

K-19  Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISUer i bydelene 

Hensikten med ordningen er å sørge for at det er åpne kanaler mellom særidrettenes 

regionale ledd og styret i Oslo Idrettskrets. Styrekontakten er således ikke en 

saksbehandler som kan løse alle problemer og oppfylle særidrettens ønsker. Oppgaven 

er å sørge for at kretsstyret kjenner deres standpunkter og ellers være behjelpelig med 

å formidle kontakt med andre aktører.  

 

Styremedlemmene hadde på forhånd sendt inn ønsker for hvilke særkretser og ISUer 

de ønsket å følge opp. Basert på ønsker og tidligere erfaring hadde administrasjonen 

lagt frem et forslag til fordeling.  

 

 Bydeler / ISU Særkretser / regioner 

Sveinung Oftedal  Oslo Bedriftsidrettskrets 

  Oslo Fotballkrets 

  Oslo Skikrets 
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Nils Johan Waldenstrøm  Oslo Friidrettskrets 

  Oslo Svømmekrets 

  Oslo Ishockeykrets 

  Norges Motorsportforbund Region Øst 

Kate Hege Nielsen  Sagene Oslo og Akershus Rytterkrets 

 Gamle Oslo Østlandet Vektløfterkrets 

  Styrkeløftregion Øst 

  Tennisregion Østlandet Øst 

Sigurd I. Solem Ullern Judoregion Øst 

 Søndre Nordstrand Oslo Rokrets 

 Alna Oslo og Akershus Bandyregion 

  Norges Bordtennisforbund Region Øst 

Emilie Jarto Nordstrand Oslo og Akersh. Gymnastikk.- og Turnkrets 

 Grünerløkka Oslofjorden Badmintonkrets 

  Øst-Norsk Dansekrets 

  Norges Volleyballforbund Region Øst 

Ingar Lae Frogner Oslo Bowlingkrets 

 Vestre Aker NBBF Region Øst   

  Akershus og Oslo Skøytekrets 

  Oslo Skytterkrets 

Toril Fiskerstrand Nordre Aker Oslo og Akershus Curlingskrets 

 St. Hanshaugen Norges Håndballforbund Region Øst 

  Oslo og Akershus Dykkekrets 

  Oslo og Akershus Brytekrets 

Rasmus Olstad Semmerud Bjerke Oslo Boksekrets 

 Østensjø Oslo og Akershus Seilkrets 

  Oslo Rugbykrets 

  Oslo og Akershus Skiskytterkrets 

Katrine Sølvberg Stovner NCF Region Øst 

 Grorud Oslo og Akershus Vannskikrets 

  Akershus og Oslo Orienteringskrets 

  Akershus/Oslo Bueskytterkrets 
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Vedtak: 

Administrasjonens forslag til fordeling av ISUer, særkretser og regioner vedtas. 

Administrasjonen får i oppgave å informere særidrettene og ISU. 

 

 

K-20  Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016 

Generalsekretæren innledet i saken. Gjeldende retningslinjer og rutine for 

gjennomføring av fordelingen ble gjennomgått. Styret utvekslet erfaringer med 

deltagelse i tidligere fordelingsmøter i ISU. 

 

Vedtak: 
Styret tar administrasjonen informasjon fordeling av LAM og planlagte 

fordelingsmøter til orientering. 

 

 

K-21  Oppfølging av saker oversendt fra kretstinget 

Generalsekretæren innledet i saken. Fra OIKs ting 2016 ble flere forslag vedtatt 

oversendt det nye kretsstyret for videre behandling. Styret gikk gjennom de ulike 

forslagene og administrasjonens vurderinger. 

 

Vedtak:  

Styret vedtar administrasjonens forslag til videre behandling av saker oversendt fra 

kretstinget 2016. Styret ber administrasjonen om å gi forslagsstillerne tilbakemelding. 

 

 

K-22  Strategisk plan 2016 – 2020, endelig innhold 

Generalsekretæren innledet i saken. Det er utarbeidet et forslag til sluttprodukt for 

innholdet i «Strategisk plan 2016 – 2020». Forslaget har innarbeidet anbefalte 

endringsforslag i henhold til sak K-21. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner administrasjonens forslag til i innhold i strategisk plan og ber 

administrasjonen ferdigstille, trykke og distribuere planen. 

 

  

K-23 Klage på avslag kommunale bidrag 

Generalsekretæren innledet i saken. Ved klagefristens utløp, 15. august, var det 

kommet inn én klage på tildelingen av administrasjons- og driftsbidrag til idrettslagene 

i Oslo. Det er styret som behandler klager på tildeling av kommunale bidrag i første 

instans. Eventuelt vedtak gjort av styret kan klages videre til Oslo kommune ved den 

kommunale klagenemnda som avgjør saken endelig. 

 

Elleve Stjerner Idrettslag klager på at søknaden deres er avslått. Kretsstyret praksis i 

tilsvarende saker har vært streng. Kun der idrettskretsens eller NIFs administrative 

behandling kan bebreides eller det foreligger ekstraordinære forhold der idrettslaget 

kan påberope seg «force majeure» har slike klager blitt tatt til følge. Med det store 

volum av søknader administrasjonen behandler mener styret at denne praksisen må 

videreføres. 

 

Vedtak: 
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Klagen fra Elleve Stjerner Idrettslag tas ikke til følge. 

 

 

K-24 Spillemiddelsøknad – høringsinnspill 

Styreleder innledet i saken. Utkast til spillemiddelsøknad for 2017 er sendt på høring i 

organisasjonen med frist 2. september. Idrettsstyret vil legge opp til dialog på politisk 

nivå med idrettskretser og særforbund etter høringen. 

 

Styret mener at utkastet gir en god beskrivelse av virksomheten og prioriterte 

innsatsområder i henhold til IPD. Styret påpeker manglende sammenheng mellom 

prioriterte innsatsområder i teksten og det fremlagte tallbudsjettet, og mener at 

finansieringen av klubbutviklingsområdet må styrkes.  

 

 Vedtak: 

OIK sender et høringssvar i tråd med synspunktene i administrasjonens notat og 

merknader fremkommet i møtet. 

 

 

K-25  Prosjektplan for ungdomsidrett 

Generalsekretæren innledet i saken. I samarbeid med øvrige idrettskretser og NIF er 

det utarbeidet et forslag til prosjektbeskrivelse for en målrettet satsing på 

ungdomsidrett. Prosjektbeskrivelsen skal danne grunnlag for en søknad til 

Gjensidigestiftelsen. Styret kommenterte og stilte spørsmål til innholdet i 

prosjektbeskrivelsen. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tar informasjonen om arbeidet for ungdomsidrett til orientering og ber 

administrasjonen videreføre arbeidet i tråd med fremlagt prosjektplan og merknader 

fremkommet i møtet. 

 

 

K-26  Kommunal støtte til idrettsarrangement  

 Generalsekretæren innledet i saken. Diskusjonen omkring X Games i Oslo og Oslo 

kommunes eventuelle bidrag er pågående. Saken ble også debattert på kretstinget 

2016, og et resolusjonsforslag knyttet direkte til X Games ble vedtatt oversendt styret.  

 

Styret mener at Oslo kommune og idretten i byen er tjent med en felles gjennomgang 

av ulike støtteordninger, og at det etableres politikk på området. 

 

Styret mener følgende prinsipper bør legges til grunn for kommunal støtte til 

idrettsarrangementer i Oslo: 

1. Idrettsarrangement skal eies av idretten og styres etter idrettens regelverk.  

2. Overskuddet fra idrettsarrangementer skal i all hovedsak gå tilbake til idretten.  

3. Det bør stilles betingelser til arrangør om gjennomføring av tiltak som bidrar til økt 

aktivitet.  

 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen om å utarbeide brev til Oslo kommune med idrettskretsens 

anbefalte prinsipper for kommunal støtte til idrettsarrangement. 
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K-27  Informasjonsstrategi – revisjon 

Generalsekretæren innledet i saken. Kretsstyret reviderte OIKs informasjonsstrategi i 

sak K-123/2012-2014 (6.okt 2015). Det er behov for å forankre strategi og 

retningslinjer i det nye kretsstyret. Det er fremlagt et forslag til revidert 

informasjonsstrategi med små endringer. 

 

Styret ønsker som tillegg å innarbeide tidligere vedtak i styret, K-179, 2014/2016 

Retningslinjer for åpenhet, i strategien. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner forslag til revidert informasjonsstrategi for OIK med de endringer 

som kom frem i møtet. 

 

 

K-28  Grafisk profil 

Generalsekretæren innledet i saken. Idrettskretsens styre behandlet temaet 5.okt 2010 

(KS-møte nr. 14/2009-2012) i samband med at NIF endret sitt profilprogram og 

inviterte idrettskretsene til å ta i bruk samme grafiske profil. Styret vedtok den gang å 

videreføre bruken av OIKs eksisterende logo. OIK fyller 100 år i 2017 og det 

aktualiserer hvordan OIK ønsker å fremstå og presentere seg selv. 

 

Styret mener den gamle logoen er utdatert. Selv om det finnes gode argumenter for å 

utvikle en ny særegen profil for Oslo Idrettskrets, mener styret at det er hensiktsmessig 

å ta i bruk det ferdige og vel etablerte profilmaterialet fra Norges Idrettsforbund. Styret 

mener videre at det er ønskelig å få endret profilprogrammet slik at «Oslo Idrettskrets» 

fremheves. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar å ta i bruk NIFs logo og profilprogram. Styret ber administrasjonen å 

gjøre henvendelse til NIF om ønsket justering av idrettskretsenes logo. 

 

 

K-29  Distriktsråd HV-02, representasjon fra Oslo Idrettskrets 

Generalsekretæren innledet i saken. Siden opprettelsen av HV i 1946 har det vært et 

Landsråd og Distriktsråd, der Forsvaret og de største sivile organisasjonene sitter 

sammen. NIF sitter således i Landsrådet. Distriktsrådene består av HV-distriktet og 

bl.a. idrettskretser og andre organisasjoner. Tidligere representant, Christin Sund, er nå 

ute av styret og ny representant skal oppnevnes. 

  

Vedtak: 

 Generalsekretæren oppnevnes som OIKs representant i distriktsrådet for HV-02 

 

 

K-30  Orienteringssaker 

Møte med byråd for idrett, 16.juni 

Generalsekretæren orienterte om møtet mellom ledelsen i byrådsavdelingen og OIK. 

 

Engasjement og deltakelse, frivillighet i Oslo 
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Generalsekretæren orienterte om en aktuell byrådssak som OIK er invitert til å gi 

innspill til. 

 

Planstrategi for Oslo 2016 – 19 

Generalsekretæren orienterte om at planstrategi for Oslo kommune er ute på høring. 

Administrasjonen sender uttalelse med utgangspunkt i kretsen innspill til 

kommuneplanen vedtatt høsten 2015 og vedlegget til strategisk plan 

 

Områdeplan for Ekeberg 

Generalsekretæren orienterte om byrådets fremlagte sak om områdeprogram for 

Ekebergsletta. 

 

Plan Wyller 

Generalsekretæren orienterte om initiativ fra Norges Skiforbund og Norges 

Snowboardforbund vedrørende utvikling av skianlegget i Wyller. 

 

Idretts- og friluftskonferanse – flyttet til 20.mars 

Generalsekretæren orienterte om at konferansen som var planlagt høsten 2016 er 

flyttet til 20. mars 2017. 

 

Nytt fra Oslo kommune 

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker fra Oslo kommune. 

 

Representasjon siden sist 

 

Sveinung Oftedal 

16. juni: møte med idrettsbyråden Rina Mariann Hansen, Fredssenteret 

16. juni: åpning av klubbhus Heming, Slemdal 

Nils Johan Waldenstrøm  

16. juni: møte med idrettsbyråden Rina Mariann Hansen, Fredssenteret 

21. juni: mottagelse i anledning Oslo Pride, Akershus Festning 

 

 

   

 


