PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 6/2020-2022
Utsendelsesdato: 30. mars 2021
Merknadsfrist: 6. april 2021
Møtetid: Tirsdag 23. mars 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-57 – K-59.

Sakliste:
K-57 Godkjenning- KS-protokoll nr. 4/2020-2022
K-58 Regnskap 2020
K-59 Kretsstyrets økonomiske beretning
K-60 Årsberetning 2020
K-61 Budsjettbrev 2022
K-62 Innspill revidert budsjett 2021
K-63 Status korona og Osloidretten
K-64 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
K-65 Ekstraordinært kretsting
K-66 Idrettstinget 2021 – aktuelle saker
K-67 Stortingsvalget 2021
K-68 Kandidater til NIFs valgkomite mv
K-69 Orienteringssaker
- Rapport særskilte tiltak 2020
- Tilskudd 60 pluss
- Tildelingsbrev Oslo kommune
- Brev fra NIF vedr digitalisering og finansiering

1

K-57 Protokoll
KS-protokoll nr. 5/2020-2022
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

K-58 Regnskap 2020
Kathe Langvik fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av
regnskapet for Oslo Idrettskrets i 2020.
Styret gikk gjennom regnskapet og stilte spørsmål.
Vedtak:
Regnskap for 2020 ble godkjent og oversendes revisor og kontrollutvalget.

K-59 Kretsstyrets økonomiske beretning
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av den økonomiske
beretningen for Oslo Idrettskrets i 2020
Styret gikk gjennom beretningen og stilte spørsmål.
Vedtak:
Kretsstyrets økonomiske beretning for 2020 ble godkjent og oversendes revisor og
kontrollutvalget.

K-60 Årsberetning 2020
Generalsekretæren innledet til saken med en overordnet gjennomgang av forslaget til
årsberetning for 2020.
Styret mener beretningen gir et godt bilde av idrettskretsens virksomhet i 2020.
Vedtak:
Styrets årsberetning ble vedtatt som fremlagt på møtet.

K-61 Budsjettbrev 2022
Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Forslag til hovedinnretning for
innspill til Oslo kommunes budsjett for 2022 ble gjennomgått.
Styret gikk gjennom administrasjonens forslag og ga sin tilslutning til innholdet.
Vedtak:
Kretsstyret tok forslaget til hovedinnretning for budsjettbrevet til Oslo kommune til
etterretning. Styret ba administrasjonen om å ferdigstille budsjettbrevet i tråd med
saksfremlegget.
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K-62 Innspill revidert budsjett 2021
Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om prosess med byrådet om
innspill til revidert budsjett 2021. Byrådet har bedt om forslag på tiltak for å støtte opp
om idrettsorganisasjonen i relasjon til pandemien. Forslaget som innledningsvis er
oversendt byrådet ble gjennomgått.
Styret diskuterte innretning og omfang av tiltakene, og ga sin tilslutning til forslaget.
Vedtak:
Kretsstyret ba administrasjonen følge opp innspill til kommunens reviderte budsjett i
samsvar med saksfremlegget.

K-63 Status korona og Osloidretten
Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker for Osloidretten i relasjon til
pandemien.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering
K-64 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift
Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status i prosjektet.
Usikkerhet om fremdriften i byrådets behandling av leieavtale, kommunal garanti og
festeavtale er utfordrende for prosjektet.
Kretsstyret ønsker løpende orientering om utviklingen i prosjektet.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering og ba generalsekretæren følge opp i tråd med de
merknader som fremkom i møtet.

K-65 Ekstraordinært kretsting
Generalsekretæren innledet til saken. Kretstinget ga i ekstraordinært møte i 2019
fullmakt til låneopptak for utviklingsprosjektet på Ekeberg. I forbindelse med
utvidelsen av byggeprosjektet som følger av Utdanningsetatens bestilling er det behov
for å øke lånerammen.
Vedtak:
- Kretsstyret gir AU fullmakt til å fastsette tid og rammer for gjennomføring av
ekstraordinært kretsting i tråd med saksfremlegget.
- Fordeling av representanter vedtas i tråd med saksfremlegget og arbeidsutvalget i
ISU gis mulighet til å agere valgmøte for valg av representanter fra idrettslagene.
K-66 Idrettstinget 2021 – aktuelle saker
Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av hvilke saker som er
ventet å komme til behandling på tinget.
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Kretsstyret diskuterte hvilke saker som er av særlig interesse for OIK, og som må
forberedes i tiden frem mot Idrettstinget.
Vedtak:
Kretsstyret tar saken til orientering og gir AU fullmakt til å velge delegater til
idrettstinget 2021.

K-67 Stortingsvalget 2021
Generalsekretæren innledet til saken. NIF har i brev til de politiske partiene på
Stortinget gitt innspill til partiprogrammene. Kretsstyret har i sak K-177 (februar
2020) behandlet sak om fanesaker til stortingsvalget.
Kretsstyret gikk gjennom fanesakene i idrettsforbundets brev til partiene. Styret mener
budskapet i stor grad sammenfaller med OIKs syn.
Vedtak:
Kretsstyret tok saken til orientering.

K-68 Kandidater til NIFs valgkomité og redaksjonskomité
Generalsekretæren innledet til saken. Idrettsstyret har invitert særforbund og
idrettskretser til å fremme forslag til kandidater til valgkomité, og redaksjonskomité
for tinget.
Styret diskuterte aktuelle kandidater.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen fremme forslag som angitt i saksfremlegget.

K-69 Orienteringssaker
Rapport særskilte tiltak 2020

Generalsekretæren orienterte om rapportering av tilskuddsposten særskilte tiltak i
2020, herunder Idrett og utfordring og Inkludering i idrettslag.
Tilskudd 60pluss
Generalsekretæren orienterte om tilskudd til gruppene i 60pluss i 2020.
Tildelingsbrev Oslo kommune
Generalsekretæren orienterte om tildelingsbrevet fra Oslo kommune for 2021.
Brev fra NIF vedr digitalisering og finansiering
Generalsekretæren orienterte om finansieringen av digitaliseringsarbeidet i NIF.
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