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K-140 Protokoll 

KS-protokoll nr. 15/2020-2022.  

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-141 Regnskap 2021  

Generalsekretæren innledet til saken. Endelig regnskap var ikke klart fra revisor og 

kunne ikke behandles. 

 

Vedtak: 

Kretsstyrets godkjenning av regnskapet, som skal oversendes kontrollkomiteen, 

behandles per e-post.  

 

 

K-142 Dato for OIKs ting 

 Generalsekretæren la frem forslag til ny dato for kretstinget i Oslo Idrettskrets. 

   

Vedtak: 

 Dato for kretsting for Oslo Idrettskrets fastsettes til 15.juni 2022 

 

 

K-143 Årets idrettslag 

Generalsekretæren innledet til saken. Årets Idrettslag mottar 15 000 kroner fra Oslo 

kommune. Oslo Idrettskrets er gitt oppgaven med å innstille kandidat til prisen.  

 

Styret gikk gjennom administrasjonens forslag og valgte å støtte administrasjonens 

innstilling. 

 

Vedtak: 

 Kretsstyret vedtok administrasjonens forslag som årets idrettslag for 2022. 

 

 

K-144  Oslo kommunes idrettsstipend 

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommunes idrettsstipend er en del av 

støtteordningen til idretten i Oslo og tas fra rammetilskuddet fra Oslo kommune. Det 

var innen fristen kommet inn 58 søknader om stipend for 2022. Størrelsen på stipendet 

er 15 000 kr.  

 

Styret gikk gjennom forslagene og administrasjonens forslag til stipendmottakere. 

Styret tilsluttet seg administrasjonens forslag. 

 

Vedtak: 

 Stipend på kr. 15 000 tildeles de ti foreslåtte utøverne. 

 

 

 

 



 
 

K-145 Budskap til kommunevalget 2023  

Generalsekretæren innledet til saken. Det er kommunevalg i 2023, og de politiske 

partiene i Oslo er i oppstart av sitt programarbeid. Administrasjonens forslag til 

budskap til programkomiteene ble lagt frem. 

 

Styret gikk gjennom administrasjonens forslag. Styret mener budskapet er godt 

forankret i OIKs strategiske plan, og understøtter viktige ordninger for idrettslagene i 

Oslo. Styret foreslo tillegg til innledende tekst om ungdommer som ressurs for 

idrettslagene (ungdom i arbeid), og om samspillet mellom kommunen og 

idrettsorganisasjonen for å senke barrierer for deltagelse. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret vedtok administrasjonens forslag til budskap til partienes programkomiteer 

for kommunevalget 2023, med de merknader som kom frem i møtet.  

 

 

K-146 Representant til distriktsråd HV-02  

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo Idrettskrets har plass i distriktsrådet for 

HV-02. Det skal oppnevnes en representant fra OIK til nytt distriktsråd. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret oppnevner Magne Brekke som representant fra Oslo Idrettskrets til 

distriktsrådet i HV-02. 

 

 

K-147 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om status i forhandlingene med 

Oslo kommune.  

 

Vedtak: 

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

merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-148 Retningslinjer for tildeling av tid i kommunale anlegg  

Christine Svoren fra administrasjonen innledet til saken. Retningslinjer for tildeling av 

tid i kommunale anlegg i Oslo behandles av kretsstyret årlig.  

 

Forslag til endringer i retningslinjene fra administrasjonen ble gjennomgått og 

diskutert i styret, og styret gav sin tilslutning til forslagene. 

 

Vedtak: 

1.  Retningslinjene for aktivitetsaler, idrettshaller, svømmeanlegg og uteanlegg ble 

vedtatt uten endringer.  

2. Retningslinjer for isanlegg ble vedtatt med følgende endringer:  

a. Punkt 2.2. Grunnlag for utregning – ishaller c) og d) tas ut av 

retningslinjene, og erstattes med nytt punkt c) «I en normalsesong skal det 

legges til rette for at kunstløp skal kunne avholde inntil fire – 4 – stevner 

og kortbane inntil ett – 1 – stevne, andre brukere som påvirkes skal 

kompenseres for tapt tid.»  



 
 

K-149 Idrettskretsens oppgaver  

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs administrasjon har bedt NIFs lovutvalg om 

en fortolking av om de «service- og støtteoppgaver» som fremgår i NIFs lov § 5-2 (1) 

bokstav c) er avgrenset til de formål som fremgår av bestemmelsen. Etter OIKs 

engasjement i OBIK-saken (Ref. K-93, 108, 116, 124 og 137/2020-22) har NIF 

kritisert OIK for kretsens handlemåte, og lovutvalgets uttalelse synes å være en 

oppfølging av denne diskusjonen. 

 

Kretsstyret diskuterte saksfremlegget. Styret mener saken er prinsipiell da den handler 

om rolleforståelsen i idrettsorganisasjonen, og at det er grunn til å stille spørsmål om 

hvem som har rett til å tolke loven vår, og kan avgrense våre oppgaver. Styret mener også at 

dette er spørsmål av idrettspolitisk art, og som bør behandles deretter. Kretsstyret 

ønsker å forfølge saken idrettspolitisk. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret har vurdert lovutvalget i NIF sin uttalelse i sak 05/21-23, og er uenige i 

lovutvalgets fortolkning av idrettskretsenes service og støtteoppgaver etter NIFs lov 

 

 

K-150 Anke til NIFs appellvalg  

Generalsekretæren innledet til saken. Kretsstyret vedtok påtale 3. desember 2018 (sak 

K-52) vedrørende en persons seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot fire 

kvinner i tilknytning til idrettslags aktiviteter i perioden 2016 - 2018. Den påtalte ble 

samtidig politianmeldt for forholdene, og ble dømt til ett og et halvt års fengsel i 

Borgarting Lagmannsrett 21. september 2021. Den påtalte har vært suspendert av NIFs 

domsutvalg fra 15. februar 2021 og frem til domstidspunktet etter begjæring fra OIK. 

NIFs domsutvalg behandlet saken 28. februar 2022 og fant påtalte skyldig i fire 

seksuelle krenkelser, og fattet følgende slutning: 

 

«NN dømmes for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a), b) og i), til å tape 

retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, tap av retten til å delta i konkurranser 

og organisert trening og til tap av retten til medlemskap og derav følgende rettigheter 

i organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund, jf. NIFs lov § 11-7 (1) d), e) og f), 

i 5 – fem – år fra 15. februar 2021.»    

 

Kretsstyret mener saken er svært alvorlig og at straffen er for lav. Det begrunnes både 

i individualpreventive hensyn og hensynet til hvordan en så lav straff blir oppfattet 

innen idretten. Medlemmer i norsk idrett skal være trygge på å ta del i det idrettslige 

fellesskap uten frykt for å bli utsatt for seksuelle krenkelser av noen art. I denne saken 

er vedkommende dømt for seksuelle krenkelser mot fire forskjellige kvinner over en 

periode på to år. Han ble konfrontert med sin adferd i to møter, men fortsatte sine 

handlinger til tross for dette. Domsutvalget fant et mønster i handlingene. Kretsstyret 

mener derfor at vedkommende bør dømmes til langt strengere straff for å sikre at hen 

ikke fortsetter sine handlinger i idretten og sikre at enkeltmedlemmer kan føle seg 

trygge på at de skal kunne ta del i det idrettslige fellesskap uten frykt for å bli utsatt for 

seksuelle krenkelser. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret vedtok å anke straffeutmålingen til NIFs appellutvalg og gav 

administrasjonen myndighet til å iverksette saken. 



 
 

K-151 Orienteringssaker  

Kvinnedagen 8.mars  

Generalsekretæren orienterte om idrettens planer for markeringen av kvinnedagen. 

 

Innspill til revidert budsjett Oslo kommune  

Generalsekretæren orienterte om oversendte innspill til byrådets arbeid med revidert 

budsjett for Oslo kommune. Innspillet følges opp med videre dialog med byrådet og 

politiske møter. 

 

Kompensasjonsordning for strømutgifter  

Generalsekretæren orienterte om status for det offentliges kompensasjonsordning.  

 

Langsiktig plan for nabolagsklubber 

Generalsekretæren orienterte om et arbeid for å sikre forutsigbare økonomiske rammer 

for en langsiktig satsing på nabolagsklubb. 

 

 


