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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 5/2020-2022   

       Utsendelsesdato: 19. februar 2021 

       Merknadsfrist: 29. februar 2021 

 

Møtetid:   Tirsdag 16. februar 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   

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

Tone Holm Dagsvold og Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

Zaineb Al-Samarai fra styret i NIF var invitert til innledningen av møtet. 

 

 

Sakliste: 

 

K-47 Godkjenning- KS-protokoll nr. 4/2020-2022  

K-48 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg  

K-49 Tid for spesielle tiltak  

K-50 Oslo kommunes idrettsstipend  

K-51 Årets idrettslag  

K-52 Status korona og Osloidretten  

K-53 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-54 Idrett for alle – status og fremdrift  

K-55 Idrettstingets sammensetning - høring  

K-56 Orienteringssaker  

- IK ledermøter  

- Digitalt lederforum NIF  

- Digitalisering og finansiering  

- Forslag til idrettstinget 
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K-47  Protokoll   

KS-protokoll nr. 4/2020-2022 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-48 Retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg  

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken med en orientering om hvordan 

fordeling av treningstid foregår på Oslo kommunes anlegg.  

 

Forslag til endringer i retningslinjene fra Norges Dykkerforbund ble gjennomgått og 

diskutert med utgangspunkt i administrasjonens vurdering. 

  

Vedtak:   

1. Retningslinjene for aktivitetssaler, idrettshaller, isanlegg og uteanlegg ble vedtatt 

uten endringer.  

2. Retningslinjer for svømmeanlegg:  

    a. Fridykking ble godkjent som kvalifisert idrett i svømmeanleggene.  

    b. Retningslinjene ble vedtatt i tråd med administrasjonens forslag. 

 

 

K-49  Tid for spesielle tiltak  

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. I retningslinjene for fordeling 

av treningstid er det åpent for å sette av tid til spesielle tiltak. Intensjonen er å skape 

handlingsrom for rekruttering- og inkluderingstiltak i idrettslagene i tråd med 

målsettingene i strategisk plan. 

 

Styret diskuterte administrasjonens forslag om et øvre tak for tildeling til spesielle 

tiltak, samt forslag om å la ordningen gjelde alle typer anlegg i fordelingen. 

 

 Vedtak: 

Inntil 12,5 % (⅛) av den totale kapasitet i hver av fordelingskategoriene kan benyttes 

til «spesielle tiltak». Tiltakene skal være rettet mot Nabolagsklubber eller være 

forankret i andre deler av Strategisk plan 2020 - 2024. 

 

 

K-50  Oslo kommunes idrettsstipend  

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommunes idrettsstipend er en del av 

støtteordningen til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. Det 

var innen fristen kommet inn 48 søknader om stipend for 2021. Størrelsen på stipendet 

er 15 000 kr. Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens forslag til 

stipendmottakere. Styret tilsluttet seg administrasjonens forslag. 

 

 Vedtak: 

Stipend på kr. 15 000,- tildeles de ti foreslåtte utøverne. 
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K-51  Årets idrettslag 

Generalsekretæren innledet til saken. Årets Idrettslag mottar 15 000 kroner fra Oslo 

kommune. Oslo Idrettskrets er gitt oppgaven med å innstille kandidat til prisen.  

 

Styret gikk gjennom administrasjonens forslag og valgte å støtte administrasjonens 

innstilling. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret vedtok administrasjonens forslag til årets idrettslag for 2021. 

 

 

K-52  Status korona og Osloidretten 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status for idretten i Oslo i 

relasjon til pandemien. Samarbeidet med Oslo kommune rundt smittevernarbeidet ble 

særlig omtalt. 

 

Styret diskuterte aktuelle problemstillinger, herunder kommunikasjonsarbeidet og 

planene om et sommerprosjekt i 2021. 

 

 Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-53 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

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

 

Styret diskuterte status og videre fremdrift, herunder behovet for en ekstraordinær 

generalforsamling. 

  

Vedtak: 

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

de merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-54   Idrett for alle – status og fremdrift 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status og videre planer for 

arbeidet med idrett for alle.  

 

Vedtak: 

 Kretsstyret tok saken til orientering. 
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K-55  Idrettstingets sammensetning - høring  

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettsstyret har oppnevnt et utvalg som skal 

utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Som del av arbeidet har 

særforbund og idrettskretser mottatt en survey som skal kartlegge 

organisasjonsleddenes holdning til sentrale spørsmål omkring tingsammensetningen. 

 

 Styret gikk gjennom spørsmålene i undersøkelsen og diskuterte problemstillingene. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen besvare spørreundersøkelse vedrørende Idrettstingets 

sammensetning i tråd med saksfremlegget og styrets merknader. 

 

 

K-56  Orienteringssaker 
 

IK ledermøter  
Generalsekretæren orienterte om deltagelse på ledermøte for idrettskretsene. 

 

Digitalt lederforum NIF  
Generalsekretæren orienterte om deltagelse på digitalt lederforum. 

 

Digitalisering og finansiering 
Generalsekretæren orienterte om status for finansieringen av digitaliseringsprosjektet i NIF. 

 

Forslag til idrettstinget 
Generalsekretæren orienterte om at forslagene til idrettstinget nå er offentliggjort. 


