
 
 

PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 10/2020-2022   

       Utsendelsesdato: 28. juni 2021 

       Merknadsfrist: 5. juli 2021 

 

Møtetid:   Tirsdag 22. juni 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 OBIK deltok i deler av møtet. 

Zaineb Al-Samarai (Idrettstyret) var invitert til innledningen av møtet.  

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

Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-84 og K-86. 
 

Sakliste: 

 

K-82 Godkjenning - KS-protokoll nr. 9/2020-2022  

K-83 Endring i kretsstyret  

K-84 Regnskapsrapport  

K-85 Hovedfordeling kommunale bidrag  

K-86 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-87 Idrett for alle – status og fremdrift  

K-88 Orienteringssaker  

- Samling for styre og ansatte  

- Tap av rettighet til treningstid  

- Kretsledermøte 10.juni  

- Møte NIF og NHF  

- NIF Digitalt lederforum 15.juni  

- Ekstraordinært idrettsting 16-17.oktober  

- NIPA – Norsk Idrettspolitisk Arena 2-4.september 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

K-82   Protokoll 

KS-protokoll nr. 9/2020-2022  

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

K-83   Endring i kretsstyret 

Generalsekretæren innledet til saken. Nils Einar Aas har trukket seg som styremedlem 

grunnet interessekonflikt med ny jobb. 1.varamedlem Pia Kristensen Moe blir etter 

dette fast styremedlem, mens 2.varamedlem Mojtaba Ameri blir varamedlem. 

 

Vedtak: 

- Pia Kristensen Moe blir fast styremedlem og Mojtaba Ameri blir varamedlem.  

- Generalsekretæren ble bedt om å legge frem forslag til endringer i kretsstyrets 

kontaktpersoner til særkretser og ISUer for styret. 

 

 

K-84   Regnskapsrapport 

Kathe Langvik fra administrasjonen innledet til saken. Regnskapsrapport og balanse 

per 31.mai 2021 ble lagt frem. 

 

Vedtak: 

 Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning. 

 

 

K-85 Hovedfordeling kommunale bidrag  

 Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av 

administrasjonens forslag til fordeling av det kommunale bidraget. Den samlede 

rammen til fordeling i 2021 er på kr. 48 059 830,- 

 

Styret gikk gjennom det fremlagte forslaget til hovedfordeling. Styret ønsker en 

indeksjustering av tilskuddet til idrettsrådet regnet tilbake fra 2017. 

 

 Vedtak: 

Styret ba administrasjonen om å fordele midlene i henhold til retningslinjene, 

prinsipper i notatet og tidligere forvaltningspraksis. Administrasjonens fordeling 

gjøres kjent for styret. Oslo Idrettskrets tildeles kr 3 450 000 til kompetansearbeid 

overfor lagene og for de oppgavene som OIK utfører som idrettsråd. 

 

 

K-86  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  
Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status for prosjektet på 

Ekeberg.  

 

Styret diskuterte status og veien videre i prosjektet. Styret la vekt på viktigheten av å 

få frem en forpliktende fremdriftsplan fra Oslo kommune. 

 

Vedtak: 

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

de merknader som fremkom i møtet. 



 
 

K-87  Idrett for alle – status og fremdrift  

 Generalsekretæren og Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen innledet til saken.  

 Status for ulike tiltak, inkludert sommerprosjektet 2021, ble gjennomgått.  

 

 Styret uttrykte glede over det høye aktivitetsnivået og gav støtte til fremlagte planer. 

 

Vedtak: 

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

med saksfremlegget. 

 

 

K-88  Orienteringssaker  

 

Samling for styre og ansatte  

Generalsekretæren orienterte om planer for samling for styre og ansatte i september. 

 

Tap av rettighet til treningstid  

Generalsekretæren orienterte om status i sak om Oslo Ishockeyklubb. 

 

Kretsledermøte 10.juni  

Generalsekretæren orienterte om deltagelse på kretsledermøtet 10. juni. 

 

Møte NIF og NHF  

Generalsekretæren orienterte om møte med NIF og NHF, 16. juni 2021.  

 

NIF Digitalt lederforum 15.juni  

Kate Hege Nielsen orienterte om deltagelse på digitalt lederforum i NIF.  

 

Ekstraordinært idrettsting 16-17.oktober  

Generalsekretæren orienterte om det ekstraordinære idrettstinget.  

 

NIPA – Norsk Idrettspolitisk Arena 2-4.september 

 Generalsekretæren orienterte om invitasjon til Norsk Idrettspolitisk Arena. 


