PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 3/2020-2022
Utsendelsesdato: 17. desember 2020
Merknadsfrist: 22. desember 2020
Møtetid: Tirsdag 15. desember 2020

Møtested: Videokonferanse (Teams)

Til stede
Forfall
Ikke møtt
Leder:
Sveinung Oftedal
X
Nestleder:
Kate Hege Nielsen
X
Medlem:
Lars Trælvik
X
Medlem:
Hedi-Anne Birkeland
X
Medlem:
Caroline Saastad
X
Medlem:
Nils Einar Aas
X
Medlem:
Karmjit Grewal
X
Ansattes repr. vara:
Rune Hebjerk
X
1. varamedlem:
Pia Kristensen Moe
X
2. varamedlem:
Mojtaba Ameri
X
Generalsekretær:
Magne Brekke
X
Seniorrådgiver:
Robert Gausen
X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tone Holm Dagsvold og Simen Kjelsrud fra administrasjonen deltok i hele møtet.
Kathe Langvik deltok i behandlingen av sak K-30 og K-35.
Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-31.

Sakliste:
K-29 Godkjenning- KS-protokoll nr. 2/2020-2022
K-30 Regnskapsrapport per november
K-31 Klagesak kommunale bidrag
K-32 Paraidrett i Oslo – status og utfordringer
K-33 Planprogram for kommuneplanens arealdel
K-34 Nytt toppidrettssenter
K-35 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
K-36 Idrettstinget 2019
K-37 Organisasjonsutvikling i OIK
K-38 Orienteringssaker
- Budsjett Oslo kommune 2021
- Status korona og Osloidretten
- Handlingsplan for kunstgressbaner i Oslo
- Seminar for styre og ansatte
- Seksuell trakassering i idretten
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K-29 Protokoll
KS-protokoll nr. 2/2020-2022
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-30 Regnskapsrapport per november
Generalsekretæren og Kathe Langvik fra administrasjonen la frem regnskap for Oslo
Idrettskrets per 30. november 2020.
Vedtak:
Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning.

K-31 Klagesak kommunale bidrag
Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Ved klagefristens utløp, 20.
august 2020, var det kommet inn en klage på fordelingen av kommunale bidrag.
Fortuna Oslo FK klager på at deres søknad om aktivitetsstøtte er avslått.
Styret gikk gjennom klagen og administrasjonens vurdering.
Vedtak:
Klagen fra Fortuna Oslo FK ble ikke tatt til følge.
K-32 Paraidrett i Oslo – status og utfordringer
Generalsekretæren og Simen Kjelsrud fra administrasjonen innledet til saken. Status
for paraidretten i Oslo med tanke på deltagelse, muligheter og utfordringer ble
gjennomgått.
Styret diskuterte administrasjonens anbefalinger for videre arbeid med paraidrett.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-33 Planprogram for kommuneplanens arealdel
Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Innholdet i planprogrammet
som er av idrettens interesse ble gjennomgått.
Styret diskuterte administrasjonens forslag til budskap i høringssvaret til Oslo
kommune. Styret mener at Osloidrettens mål om «kortreist idrett» bygger positivt opp
under kommunens klimamål og at dette må fremheves i høringssvaret.
Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjonen om å gi innspill til planprogram for kommuneplanens
arealdel i samsvar med saksfremlegget og de merknader som kom frem i møtet.
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K-34 Nytt toppidrettssenter
Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Det ble orientert om status for
Olympiatoppens planer for nytt toppidrettssenter på Sognsvann. En mulighetsstudie
viser et anbefalt prosjekt som er i konflikt med kunstisbanen ved Idrettshøgskolen.
Lokale idrettslag har engasjert seg for å hindre nedbygging av isbanen.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.
K-35 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
Generalsekretæren innledet til saken med en presentasjon av status i prosjektet.
Økonomien i prosjektet ble gjennomgått med kostnadsbilde, finansieringsplan og
detaljert driftsbudsjett.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering og ba generalsekretæren om å følge opp i tråd med
de merknader som fremkom i møtet.

K-36 Idrettstinget 2021
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av aktuelle saker som kan
komme til behandling på Idrettstinget 2021.
Styret diskuterte overordnet hvilke saker som skal arbeides med, og eventuelt hvordan
man skal gå frem i arbeidet. Styret ønsker å gjenta tidligere forslag om opprettelse av
påtalenemd i NIF, med følgende hovedbegrunnelse:
• Brudd på idrettens straffebestemmelse skal kunne påtales uavhengig av
organisasjonsledds vilje, kapasitet eller kompetanse.
• Forulempede i norsk idrett skal ha en rett til å få fremmet sin sak.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen om å forberede forslag til
idrettstinget 2021 i samsvar med saksfremlegget.

K-37 Organisasjonsutvikling i OIK
Generalsekretæren innledet til saken. Resultater fra en medarbeiderundersøkelse
(november 2020) ble presentert. Pågående utviklingsprosesser og planer om
organisering og nye innsatsområder ble gjennomgått. Videre ble spørsmål omkring
arbeidsgiveransvar og lønnsfastsettelse løftet.
Styret diskuterte medarbeiderundersøkelsen og spørsmålene omkring idrettskretsens
styringsrett.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.
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K-38 Orienteringssaker
Budsjett Oslo kommune
Styreleder orienterte om resultatet etter bystyrets budsjettvedtak for Oslo kommune for 2021.

Status korona og Osloidretten
Generalsekretæren orienterte om aktuelle problemstillinger vedrørende koronasituasjonen.

Handlingsplan for kunstgressbaner i Oslo
Generalsekretæren orienterte om Oslo kommunes handlingsplan for utfasing av plast som
innfyll i kunstgressbaner.

Seminar for styre og ansatte
Styreleder orienterte om at seminaret for styret og ansatte er utsatt, og planer for senere
gjennomføring.

Seksuell trakassering i idretten
Generalsekretæren orienterte om idrettskretsen arbeid innenfor temaet seksuell trakassering i
idretten.
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