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       Utsendelsesdato: 18. februar 2022 

       Merknadsfrist: 28. februar 2022 

 

Møtetid:   Onsdag 26. januar 2022       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.: Rune Hebjerk X   

1. varamedlem: Mojtaba Ameri  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

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

Audun Eikeland, Nina Aggarwal og Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i hele møtet. 
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K-132 Protokoll 

KS-protokoll nr. 14/2020-2022.  

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-133 Regnskapsrapport 2021 og budsjett 2022  

Generalsekretæren innledet til saken. Foreløpig regnskap for 2021 ble gjennomgått, og 

forslag til budsjett for 2022 ble presentert. 

 

Vedtak: 

 Styret tok regnskapsrapport for 2021 til orientering og vedtok budsjett for 2022. 

 

 

K-134 Revisjon av retningslinjene for kommunal støtte til idretten i Oslo 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Forslag til endringer av 

retningslinjene for det kommunale tilskuddet for 2022 ble presentert. 

 

Styret gikk gjennom forslagene og ga sin tilslutning til endringene. 

   

Vedtak: 

Kretsstyret godkjente retningslinjer for fordeling av kommunalt rammetilskudd for 

2022. 

 

 

K-135 Revidering av OIKs lov 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. OIK er pålagt å endre egen 

lov slik at den er i tråd med gjeldende lovnorm.  

 

Styret gikk gjennom forslaget til ny lov for OIK. 

 

Vedtak: 

- Framlagte forslag til ny lov ble vedtatt som lov for Oslo Idrettskrets.  

- Styret ba administrasjonen gjennomgå den nye loven sammen med lovutvalget med 

henblikk på eventuelle endringer som må vedtas på OIKs ting. 

 

 

K-136  Innkalling til OIKs ting 

Generalsekretæren innledet til saken. Mandatfordeling og planlagt prosedyre for 

innkalling til kretstinget ble gjennomgått. 

 

Vedtak: 

- Kretsstyret tok framlagte tidsplan fram mot tinget til etterretning. Framlagte fordeling 

av representanter ble vedtatt.  

- Kretsstyret ba administrasjonen om å kalle inn til ordinært kretsting den 16. juni 2022. 

 

 

 

 



 
 

K-137  Konflikt relatert til Oslo Bedriftsidrettskrets 

Generalsekretæren orienterte om status i konfliktsaken i bedriftsidretten.  

 

Styret stilte spørsmål og diskuterte egen posisjon i saken. Styret mener at denne saken 

reiser prinsipielle spørsmål omkring idrettsdemokratiet og maktfordelingen i 

idrettsorganisasjonen. 

 

Vedtak: 

- Kretsstyret tok saken til etterretning.  

- Kretsstyret ba administrasjon om å utarbeide et notat for som redegjør for aktuelle 

problemstillinger som kan vurderes å sendes til NIFs etiske råd. 

 

 

K-138 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

 Generalsekretæren orienterte om status i forhandlingen med Oslo kommune om 

leieavtale for skole på Ekeberg.  

 

Styret stilte spørsmål og diskuterte status i saken, herunder saksforberedelser til 

kretstinget.  

 

Vedtak: 

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

merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-139 Orienteringssaker  

SOU-prosess NIF – IK  

Generalsekretæren orienterte om NIFs arbeid med en strategi- og organisasjonsplan.  

 

Oslo Idrettsråd  

Generalsekretæren orienterte om status i utredningen om forholdet mellom Oslo 

Idrettskrets og Oslo Idrettsråd. 

 

Status korona i Osloidretten  

Generalsekretæren orienterte om status for osloidretten i relasjon til koronasituasjonen. 

 

Regnskapstjenester for IL  

Tone Holm Dagsvold orienterte om status for arbeidet med regnskapstjenester for IL. 

 

Finansiering av digitalisering  

Generalsekretæren orienterte om status i saken om finansiering av digitalisering i NIF. 

 

Konfliktsaker  

Generalsekretæren orienterte om diverse pågående konfliktsaker i Osloidretten. 

 

Rapport idrett for alle i Oslo  

Generalsekretæren orienterte om fremlagt forskningsrapport om idrett for alle i Oslo. 

 

Lisenser og barrierer for deltagelse 

Generalsekretæren orienterte om pågående debatt om lisenskostnader. 


