
 
 

PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 11/2020-2022   

       Utsendelsesdato: 3. september 2021 

       Merknadsfrist: 10. september 2021 

 

Møtetid:   Mandag 30. august 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: Pia Kristensen Moe X   

Medlem: Karmjit Grewal          X            

Ansattes repr. vara: Rune Hebjerk X   

1. varamedlem: Mojtaba Ameri  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

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

Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i behandlingen av sak K-93. 

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-90, K-93 og K-99. 

Kathe Langvik fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-90 og K-93. 

Caroline Saastad deltok i behandlingen av sak K-89 – K95 og K-99. 

 

Sakliste: 

 

K-89 Godkjenning - KS-protokoll nr. 10/2020-2022  

K-90 Regnskapsrapport og revidert budsjett 

K-91 Organisasjonsutvikling 

K-92 Klage fra Oslo ishockeyklubb 

K-93 Konflikt relatert til Oslo Bedriftsidrettskrets 

K-94 Spillemiddelsøknad 

K-95 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

K-96 Ekstraordinært idrettsting 

K-97 Kretsting 2022 

K-98 Møteplan 2.halvår 

K-99 Klage på avslag kommunale bidrag 

K-100 Orienteringssaker  

- Samling for styre og ansatte  

- Workshop med KIF 

- ISU-møter september  

- Besøk fra idrettspresidenten 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

K-89   Protokoll 

KS-protokoll nr. 10/2020-2022  

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-90   Regnskapsrapport og revidert budsjett 

Kathe Langvik fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av 

økonomisk status i Oslo Idrettskrets. 

 

Regnskapet viser en tilfredsstillende økonomisk situasjon. 

 

Vedtak: 

 Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning. 

 

 

K-91   Organisasjonsutvikling 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status for 

organisasjonsarbeidet og nyansettelser i OIK. Videre ble det orientert om et varslet 

organisasjonsutviklingsprosjekt for idrettskretsene i regi av NIF. 

 

Vedtak: 

 Kretsstyret tok saken til etterretning. 

 

 

K-92 Klage fra Oslo ishockeyklubb 

 Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har mottatt klage fra Oslo 

Ishockeyklubb på vedtak i kretsstyrets sak K-80 / 2020-2022. 

 

Styret kan ikke se at det har tilkommet ny informasjon som gir grunnlag for å endre 

innstilling i saken.  

 

Vedtak: 

Klagen fra Oslo ishockeyklubb ble ikke tatt til følge. 

 

 

K-93  Konflikt relatert til Oslo Bedriftsidrettskrets 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om konfliktsak mellom 

Norges Bedriftsidrettsforbund og Oslo Bedriftsidrettskrets. 

 

Styret mener saken belyser prinsipielle spørsmål om idrettskretsens oppgaver og 

myndighet, samt forhold rundt arbeidsgiveransvar og styringsrett i norsk idrett som er 

av idrettskretsens interesse. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ber generalsekretæren utrede de faktiske forhold knyttet til konflikt relatert 

til Oslo Bedriftsidrettskrets. 

 

 



 
 

K-94  Spillemiddelsøknad 2022 – høring fra NIF 

 Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. NIF har sendt ut et høringsnotat 

om spillemiddelsøknaden for 2022. I notat belyses prioriterte innsatsområder, og det 

stilles konkrete spørsmål om organisasjonenes planlagte tiltak og prioriteringer. 

 

Styret gikk gjennom administrasjonens vurderinger og forslag til svar på spørsmålene i 

høringsnotatet. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen om å gi høringsinnspill i tråd med saksfremlegget. 

 

 

K-95  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status og forventet 

fremdrift. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-96  Ekstraordinært idrettsting 

Generalsekretæren innledet til saken. Ekstraordinært idrettsting avholdes lørdag 16. og 

søndag 17.oktober 2021. Oslo Idrettskrets kan stille med fem representanter på tinget. 

 

Vedtak: 

Styret ga AU fullmakt til å velge representanter til ekstraordinært idrettsting 

 

 

K-97  Kretsting 2022 

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har to-årige tingperioder, og 

neste ting skal avholdes i 2022. I henhold til OIKs lov skal tinget avholdes innen 

utgangen av juni måned.  

 

Vedtak: 

OIKs ting avholdes den 8.eller 9.juni 2022. Styret ba administrasjonen om å finne 

egnet lokale. 

 

 

K-98  Møteplan 2.halvår 

Generalsekretæren innledet til saken og la frem forslag til møtefrekvens for kretsstyret 

for høsten 2021. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret vedtok følgende møteplan for 2.halvår 2021: 

- Onsdag 29. september kl. 1800 

- Onsdag 3. november kl. 1800 

- Onsdag 1. desember kl. 1800 

 

 

 



 
 

K-99  Klage på avslag kommunale bidrag 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Det har kommet inn tre klager 

fra idrettslag på tildelingen av kommunale bidrag. To av disse, Ullern IF og OsloMet 

IL, har administrasjonen gitt medhold. Den tredje fra Sentrum Kickboxing Klubb 

fremmes for styret for endelig avgjørelse.  

 

Sentrum Kickboxing Klubb klager på at deres søknad om kommunale bidrag for 2021 

er avslått. Avslaget er fra administrasjonen begrunnet med at fristen for å levere 

dokumentasjon ikke er overholdt, regelbrudd når det gjelder revisjon, og at frist for å 

avholde årsmøte er overtrådt. 

 

Styret diskuterte saken og finner ingen saklig grunn til å overprøve administrasjonens 

innstilling. 

 

Vedtak: 

 Klagen fra Sentrum Kickboxing Klubb ble ikke tatt til følge. 

 

 

K-100  Orienteringssaker  

Samling for styre og ansatte  

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

 

Workshop med KIF 

Generalsekretæren orienterte om gjennomført arbeidsseminar med byrådsavdelingen 

for kultur, idrett og frivillighet. 

 

ISU-møter september  

Generalsekretæren orienterte om planlagt gjennomføring av høstens ISU-møter. 

 

Besøk fra idrettspresidenten 

Generalsekretæren orienterte om planlagt besøk av idrettspresidenten på Haugerud. 

 


