
 
 

PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 8/2020-2022   

       Utsendelsesdato: 12. mai 2021 

       Merknadsfrist: 19. mai 2021 

 

Møtetid:   Mandag 10. mai 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 fra administrasjonen deltok i hele møtet. 
Tom Erik Sundsbø fra Oslo Bedriftsidrettskrets deltok i hele møtet. 

 

 

Sakliste: 

 

K-72 Godkjenning- KS-protokoll nr. 6 og 7/2020-2022  

K-73 Regnskapsrapport per april 2021  

K-74 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-75 Idrettstinget 2021  

K-76 Møteplan  

K-77 Orienteringssaker  

- Status korona og Osloidretten 

- Sommerprosjekt 2021 

- Styringsgruppe for "Bevegelsesglede i Osloskolen" 

- Vårmøte ISU/særkretser  

- Samling for styret og ansatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

K-72  Godkjenning- KS-protokoll nr. 6 og 7/2020-2022  

KS protokoll nr. 6 og 7/2020-2022. 
 

Vedtak: 

Protokollene ble godkjent. 

 

. 

K-73 Regnskapsrapport per april 2021 

Generalsekretæren orienterte om økonomisk status per april 2021.  

  

Vedtak:   

 Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning. 

 

 

K-74  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status for arbeidet på 

Ekeberg, herunder byrådets behandling av leieavtaler, garantisøknader og festeavtale.  

 

Styret har blitt løpende orientert om utviklingen i saken av generalsekretæren per e-

post. Styret understreker behovet for at byrådet gir en skriftlig tilbakemelding etter 

deres behandling som er varslet 11. mai. Styret mener det skal innkalles til 

ekstraordinært kretsting umiddelbart etter bystyrets godkjenning. 

 

Vedtak:   

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

merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-75 Idrettstinget 2021  

Generalsekretæren innledet til saken med informasjon om Idrettstinget som avholdes 

digitalt 28.-29. mai. 

 

Styret diskuterte representasjon og oppgavefordeling i forbindelse med Idrettstinget.  

Styret gikk gjennom sakene som er lagt frem for behandling, og ble enige om 

foreløpig innstilling til forslagene. I hvilken grad OIK skal engasjere seg i de ulike 

sakene ble diskutert.  

 

Vedtak: 

Styret ba administrasjonen følge opp forberedelser til Idrettstinget i tråd med 

merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-76  Møteplan  

Leder la frem forslag om styremøter 21. juni og 30. august. Møteplan for høsten 2021 

settes på et senere tidspunkt. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret avtalte følgende møtedatoer: 

- 21. juni 2021 

- 30. august 2021 



 
 

K-77  Orienteringssaker  

Status korona og Osloidretten 

Generalsekretæren orienterte om status og aktuelle saker for idretten knyttet til 

pandemien. 

 

Sommerprosjekt 2021 

Generalsekretæren orienterte om status for planlegging og finansiering av 

sommeraktiviteten. 

 

Styringsgruppe for "Bevegelsesglede i Osloskolen" 

Generalsekretæren orienterte om etablering av styringsgruppe for samarbeidet mellom 

OIK og Utdanningsetaten. 

 

Vårmøte ISU/særkretser  

Generalsekretæren orienterte om planlagt vårmøte, 31. mai. 

 

Samling for styret og ansatte 

Generalsekretæren orienterte om planer for gjennomføring av samling for styret og 

ansatte.  

 

 


