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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 4/2020-2022   

       Utsendelsesdato: 4. februar 2021 

       Merknadsfrist: 8. februar 2021 

 

Møtetid:   Tirsdag 19. januar 2021       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   

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

Tom Erik Sundsbø fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i hele møtet. 

Tone Holm Dagsvold og Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

 

Sakliste: 

 

K-39 Godkjenning- KS-protokoll nr. 3/2020-2022  

K-40 Budsjett 2021  

K-41 Klagesak kommunalt bidrag  

K-42 Retningslinjer for fordeling av kommunale bidrag  

K-43 Forslag til idrettstinget 2021  

K-44 Status korona og Osloidretten  

K-45 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-46 Orienteringssaker  

- Administrasjonens årsrapport 2020  

- IK ledermøter  

- Digitalisering og finansiering  

- Idrettstingets sammensetning 

- Enklere idrettslag 
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K-39  Protokoll   

KS-protokoll nr. 3/2020-2022 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-40 Budsjett 2021 

Generalsekretæren la frem administrasjonens forslag til budsjett for Oslo Idrettskrets 

for 2021. 

 

 Styret gikk gjennom forslaget med spørsmål og kommentarer.  

 

Vedtak:   

Styret vedtok budsjett for 2021. 

 

 

K-41  Klagesak kommunale bidrag 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Ved klagefristens utløp, 16. 

desember 2020, var det kommet inn én klage på fordelingen av kommunale bidrag. 

Stovner Tamil Sports Club klager på at deres søknad om støtte til leie av anlegg er 

avslått. 

 

Styret gikk gjennom klagen og administrasjonens vurdering.  

 

 Vedtak: 

Klagen fra Stovner Tamil Sports Club ble ikke tatt til følge. 

 

 

K-42  Retningslinjer for fordeling av kommunale bidrag  

Generalsekretæren og Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken.  

 

Styret diskuterte administrasjonens anbefalinger. Bedriftsidrettens posisjon i 

fordelingen av kommunale bidrag ble særlig diskutert etter forslag fra Oslo 

Bedriftsidrettskrets om å innlemme bedriftsidretten i ordningen.  

 

Styret finner det ikke riktig å prioritere voksenidrett og bedriftsidrett i fordelingen. 

Dette begrunnes med målsettingene i den strategiske planen og føringer fra bevilgende 

myndigheter om prioritering av barn og unge. 

 

 Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen ferdigstille nye retningslinjer for fordeling av 

kommunale tilskudd i tråd med saksfremlegget. 

 

 

K-43  Forslag til idrettstinget 2021  

Generalsekretæren innledet til saken. Styret behandlet saken innledningsvis i sak K-36 

(desember 2020). Administrasjonen foreslår at OIK gjentar forslaget fra 2019 om 

opprettelse av påtalenemnd i NIF. 
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Styret mener at forslaget om påtalenemd i NIF skal fremmes på nytt da behovet for et 

slikt organ er ytterligere forsterket gjennom perioden. Styret vil arbeide for en bred 

allianse til støtte for forslaget frem mot Idrettstinget. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret vedtok forslag til Idrettstinget 2021 og ba administrasjonen foreta 

redaksjonelle tilpasninger som oversendes AU for godkjenning før forslagsfristen 

utløper. 

 

 

K-44  Status korona og Osloidretten 

Generalsekretæren innledet til saken. Aktuelle saker og problemstillinger knyttet til 

idrettens virksomhet i relasjon til pandemien ble presentert, herunder gjennomført 

spørreundersøkelse hos idrettslagene.  

 

 Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-45 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status i prosjektet.  

 

Styret diskuterte status og videre fremdrift. 

  

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og ba generalsekretæren om å følge opp i tråd med 

de merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-46  Orienteringssaker 

Administrasjonens årsrapport 2020  
Generalsekretæren gikk gjennom administrasjonens rapport for 2020. 

 

IK ledermøter  
Generalsekretæren orienterte om deltagelse på ledermøte for idrettskretsene, 14. januar 2021. 

 

Digitalisering og finansiering  
Generalsekretæren orienterte om idrettskretsenes samlede innspill til arbeidet med 

digitalisering i NIF. 

 

Idrettstingets sammensetning 
Generalsekretæren orienterte om initiativ fra NIF om å diskutere Idrettstingets sammensetning. 

 

Enklere idrettslag 

Generalsekretæren orienterte om mottatt brev fra NIF vedrørende ordningen «enklere 

idrettslag». 


