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K-152 Protokoll 

KS-protokoll nr. 16/2020-2022.  

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

K-153 Regnskap 2021 og økonomisk beretning 

Generalsekretæren innledet til saken. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer før 

regnskapet er endelig og kan godkjennes av styret.  

 

Styret gikk gjennom det foreløpige regnskapet og forslaget til økonomisk beretning.  

 

Vedtak: 

Regnskap for 2021 og kretsstyrets økonomiske beretning for 2021 sendes ut for 

godkjenning per e-post snarest mulig, og oversendes deretter til revisor og 

kontrollkomiteen. 

 

K-154 Årsberetning 2021 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av forslaget til årsberetning 

for 2021. 

 

Styret mener beretningen gir et godt bilde av idrettskretsens virksomhet i 2021. Styret 

ønsker å styrke omtalen av arbeidet med mangfold og bærekraft i beretningen. 

   

Vedtak: 

 Styrets årsberetning ble vedtatt med de merknader som kom frem i møtet.  

 

K-155 Forberedelser til kretstinget  

Generalsekretæren innledet til saken. Det er innkalt til kretsting 15. juni 2022. Tinget 

gjennomføres som et fysisk møte.  

 

Styret gikk gjennom status for den praktiske gjennomføringen, og aktuelle saker som 

skal forberedes til tinget.  

 

Vedtak: 

Styret tok saken til etterretning og ba administrasjonen om å forberede tinget i tråd 

med saknotat og innspill fra møtet. 

 

K-156  Filming fra breddeidretten  

Generalsekretæren innledet til saken med en betenkning rundt initiativene som nå tas 

fra flere særforbund for å installere kameraer i idrettshallene. Oslo kommune har 

foreløpig ikke godkjent innstallering av kameraer i sine idrettshaller. 

 

Styret diskuterte de ulike problemstillingene i saken, særlig spørsmålet om barnas 

beste og de etiske spørsmålene knyttet til filming og publisering av kamper. Styret vil 

avvente behandling av saken i NIFs etiske råd. 

 

Vedtak: 

Saken ble utsatt til neste styremøte 

 



 
 

K-157 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om status i forhandlingene med 

Oslo kommune.  

 

Styret er lite tilfreds med fremdriften og forventer at tidsplanen som ble gitt av 

skolebyråden i november 2021 fortsatt gjelder. Styret forventer at kommunen enes 

med administrasjonen om tidslinje i tråd med dette. 

 

Styret ble orientert om planlagt oppgradering av brønnpark og investering i varme- og 

kjøleanlegg tilknyttet dagens bygningsmasse på Ekeberg. Det har en kostnadsramme 

på 13,2 mill kroner og Handelsbanken har gitt tilsagn om tilsvarende utvidelse av 

låneramme. 

 

Vedtak: 

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

de merknader som fremkom i møtet. 

 

K-158 Langsiktig plan for nabolagsklubber  

 Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om dialog med Oslo 

kommune om en langsiktig plan for arbeidet med nabolagsklubber. 

 

Styret imøteser en slik prosess som kan bidra til langsiktighet og forutsigbarhet for 

utviklingsarbeidet i osloidretten. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til etterretning. 

 

K-159 Innsats for flyktninger  

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om status for idrettens engasjement 

for flyktningene som skal bosettes i Oslo som følge av krigen i Ukraina.  

 

Det er innledet et godt samarbeid med Oslo kommune, det rekrutteres aktivitetsguider 

med språkkompetanse, og det drives informasjonsarbeid og mobilisering ut mot 

idrettslagene. 

 

Vedtak: 

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

med saksfremlegget. 

 

K-160 Oppfølging av idrettens barnerettigheter mv  

Generalsekretæren orienterte om en sak i et idrettslag som bryter med idrettens 

barnerettigheter. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

K-161 OL/PL-sondering i norsk idrett 

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettstinget i 2019 vedtok at «Idrettsstyret skal 

gjøre sonderinger internt i idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare 



 
 

om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i 

fremtiden».  

 

Idrettsstyret har oppnevnt et utvalg med følgende mandat: «utarbeide forslag til 

premisser som, etter sonderinger med idretten internt, vil ligge til grunn for at 

organisasjonen skal ta stilling til om, og ev. når, tiden er riktig for å gå i dialog med 

IOC om et fremtidig mulig OL/PL i Norge». Et høringsnotat er sendt til 

organisasjonen med svarfrist 4.april. 

 

Styret gikk gjennom spørsmålene i høringsnotatet. Styret mener at det er en 

forutsetning for videre arbeid med OL/PL at staten forplikter seg og tar eierskap til 

prosessen. Dette med erfaringene fra arbeidet med OL/PL2022 friskt i minne. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen om å utarbeide høringssvar ut fra saknotatet og de 

merknader som kom frem i møtet. 

 

K-162 Orienteringssaker  

Krafttak for mangfold 

Generalsekretæren orienterte om et prosjekt i NIF for økt mangfold i norsk idrett. 

Nestleder Kate Hege Nielsen deltar i styringsgruppen. 

  

Tildeling 60pluss 

Generalsekretæren orienterte om tildeling av midler til gruppene 60pluss. 

 

Tildeling idrett og utfordring 

Generalsekretæren orienterte om tildeling av midler til bydelenes grupper for Idrett og 

utfordring. 

 

SOU-prosess NIF-IK 

Generalsekretæren orienterte om oppstarten av et arbeid som skal se på samarbeidet 

mellom NIF og idrettskretsene. 

 

Sommerprosjekt 2022 

Generalsekretæren orienterte om status for planlegging og finansiering av 

sommerprosjektet. 

 

Bevegelsesglede i Osloskolen 

Generalsekretæren orienterte om status for pilotprosjektet om idrett i aktivitetsskolen. 

 

 

 


