
 
 

PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 13/2020-2022   

       Utsendelsesdato: 9. november 2021 

       Merknadsfrist: 15. november 2021 

 

Møtetid:   Onsdag 3. november 2021       Møtested: Brynsveien 13 / Videokonferanse  
 

  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   

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

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

Pål Kristen Rønnevik fra NIF var invitert til å innlede til sak K-120. 

 

Sakliste: 

 

K-112 Godkjenning - KS-protokoll nr. 12/2020-2022  

K-113 Klagesak fra Ullern Tennis på LAM og kommunale bidrag  

K-114 Fordeling LAM 2021  

K-115 Regnskapstjenester for idrettslag  

K-116 Konflikt relatert til Oslo Bedriftsidrettskrets  

K-117 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-118 Bærekraft og idrett  

K-119 Ekstraordinært idrettsting – oppfølging av saker  

K-120 Digitalisering og finansiering  

K-121 Orienteringssaker  

- Årets ildsjel  

- Høringssaker fra NIF  

- Rapport sommerprosjekt 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

K-112 Protokoll 

KS-protokoll nr. 12/2020-2022  

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-113 Klagesak fra Ullern Tennis på LAM og kommunale bidrag 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Ullern Tennis har klaget på 

avslag på LAM og kommunalt bidrag støtte til drift av anlegg. Årsaken til avslaget er 

manglende innsending av revisors beretning.  

 

Styret fastholder at det er idrettslagets ansvar å levere riktige dokumenter. Samtidig 

mener styret at straffen må være forholdsmessig. Etter en helhetlig vurdering av saken 

mener styret at det her er grunnlag for å innvilge idrettslaget delvis støtte. 

 

Vedtak: 

- Klagen fra Ullern Tennis ble tatt delvis til følge. 

- Ullern Tennis tildeles 50 % LAM og 50 % støtte over tilskuddsordningen til drift 

av eget anlegg og til leie av anlegg. 

 

 

K-114  Fordeling LAM 2021  

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Bakgrunn for ordningen, og 

gjeldende regler og praksis for fordeling av LAM ble gjennomgått. 

   

Styret gikk gjennom forslaget til fordeling og stilte spørsmål til vektingen mellom de 

ulike formålene. Styret ønsker å justere opp støtten til paraidrett til kr 500 000. 

Midlene, kr. 300 000,- tas fra potten som er foreslått til å kompensere idrettslag med 

medlemstap. 

 

Vedtak: 

- Skiforeningen tildeles kr 175 000 i LAM.  

- Ordinær LAM fordeles i tråd med ISUs innstillinger og vedtak i klagesak. 

- LAM ekstramidler fordeles i tråd med administrasjonens framlegg, med justering 

som bestemt i møtet. 

 

 

K-115 Regnskapstjenester for idrettslag  

Generalsekretæren orienterte om at NIF har bestemt seg for å avslutte forsøket med å 

tilby regnskapstjenester for idrettslag. Forsøket ble igangsatt etter initiativ fra OIK og 

har med seg 10 idrettslag, hvorav 8 er fra Oslo. Det arbeides med at OIK skal 

videreføre tjenesten.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

 



 
 

K-116  Konflikt relatert til Oslo Bedriftsidrettskrets  

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status i konfliktsaken 

mellom Oslo Bedriftsidrettskrets og Norges Bedriftsidrettsforbund.  

 

OIK har oversendt bekymring om forholdene til NIF. I et svarbrev fra 

idrettspresidenten kommer det frem at NIF ønsker å gå grundig inn i saken og at 

Idrettsstyret vil behandle saken i sitt møte 15. november.  

 

Vedtak: 

- På bakgrunn av brev sendt fra OIK til idrettspresidenten, 14, og 27. oktober, tok 

kretsstyret svaret fra idrettspresidenten til orientering.  

- Kretsstyret gir fullmakt til AU i samarbeid med generalsekretæren å følge opp 

saken videre. 

 

 

K-117  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av status og forventet 

fremdrift for prosjektet på Ekeberg.  

 

Vedtak: 

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

de merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-118 Bærekraft og idrett  

Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av OIKs 

målsettinger, strategier og tiltak i relasjon til FNs bærekraftsmål. 

 

Styret diskuterte hvordan Oslo Idrettskrets kan arbeide videre med bærekraftsmålene, 

herunder synliggjøre idrettens virksomhet som bidragsyter til et bærekraftig samfunn. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-119  Ekstraordinært idrettsting – oppfølging av saker 

Generalsekretæren innledet til saken. Det ekstraordinære idrettstinget 16.-17.oktober 

fattet to vedtak som det i ettertid har blitt stilt spørsmål ved.  

 

Lovutvalget i OIK behandlet disse sakene i møte 25.oktober. Lovutvalget bestrider at 

vedtaket om å flytte straffebestemmelsene i NIFs lov kap. 11 er gyldig, samt mener at 

brudd på retningslinjene for bruk av simulert høyde kan straffes etter NIFs lov § 11-4 

(1) a og e. Lovutvalget mener at kretsstyret bør oversende sakene til NIFs lovutvalg 

for vurdering. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba generalsekretæren om å sende brev til NIFs lovutvalg der det bes om 

vurdering av de problemstillinger som er angitt i saksnotatet. 

 

 



 
 

K-120  Digitalisering og finansiering  

Pål Kristen Rønnevik fra NIF presenterte status og videre planer for arbeidet med 

digitaliseringen i norsk idrett. Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet med 

finansieringen av digitaliseringsarbeidet. NIF har bedt om ekstraordinær støtte i 

spillemiddelsøknaden, samtidig som det søkes modeller for alternativ finansiering om 

søknaden ikke imøtekommes.  

 

Vedtak: 

- Kretsstyret tok saken til orientering.  

- Kretsstyret ba om å få saken til behandling så snart de økonomiske konsekvensene 

er klare etter svaret på spillemiddelsaken. 

 

 

K-121  Orienteringssaker  

Årets ildsjel  

Generalsekretæren orienterte om valget av årets ildsjel i Oslo. 

 

Høringssaker fra NIF  

Generalsekretæren orienterte om høringssak fra NIF om idrettens lovnormer. 

 

Rapport sommerprosjekt 2021 

 Generalsekretæren orienterte om at rapporten fra sommerprosjektet 2021 er ferdigstilt. 

 

 Enklere idrettslag 

 Styreleder orienterte om møte med NIF om enklere idrettslag. 


