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Pål Kristen Rønnevik fra NIF var invitert til å innlede til sak K-168. 

Tone Holm Dagsvold og Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

 

Sakliste: 

 

K-164 Godkjenning - KS-protokoll nr. 17 og KS-protokoll nr. 18/2020-2022 

K-165 Forberedelser til kretstinget 

K-166 Forslag til kretstinget 

K-167 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

K-168 Filming fra breddeidretten  

K-169 Orienteringssaker  

- Status arbeid for flyktninger  

- Status aktivitetsguider 

- Årets rapport til Oslo kommune 

- Revidert budsjett Oslo kommune 

- Oppfølging av konfliktsak i idrettslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

K-164 Protokoll 

KS-protokoll nr. 17 og KS-protokoll nr. 18/2020-2022 

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-165 Forberedelser til kretstinget 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av den praktiske 

gjennomføringen av kretstinget. Forslag til valgkomite ble presentert.  

 

Administrasjonens forslag til dirigenter, sekretærer og øvrige oppgaver for 

gjennomføringen av tinget ble gjennomgått. 

 

Styret vil foreslå for tinget at det velges en redaksjonskomite med tre medlemmer 

hvorav en fra det sittende kretsstyret. Administrasjonen stiller som sekretariat for 

komiteen. Styrets representant i redaksjonskomiteen er Kate Hege Nielsen. 

 

Styret gikk igjennom administrasjonens forslag til mottagere av hederspriser og 

innsatspriser på tinget. Styret ønsker å tildele innsatsprisen til en utøver.  

 

Vedtak: 

- Kretsstyret fremmer forslag til valgkomite overfor kretstinget. 

- Kretsstyret ba administrasjonen forberede tinget i henhold til saknotat, med de 

endringer som kom frem i møtet.  

 

 

K-166 Forslag til kretstinget 

Generalsekretæren innledet til saken. Det var ved fristens utløp kommet inn tre forslag 

til kretstinget. Det er likelydende forslag fra Oslo Tennisklubb, Centrum Tigers og 

NHR region øst om nye satser for styrehonorar i OIK. Forslag fra NFF Oslo om 

fordeling av treningstider, og et forslag fra Oslo Skikrets vedrørende idrettsanlegg i 

marka.  

 

I tillegg fremmer styret forslag om endringer i OIKs lov, og legger frem 

langtidsbudsjett og strategisk plan for behandling. Administrasjonens forslag til 

innstilling i de ulike sakene ble lagt frem. 

 

Styret diskuterte det fremlagte forslaget til innstillinger og begrunnelser for de enkelte 

sakene.   

 

Vedtak: 

- Innstillinger og begrunnelser for innkomne forslag ble godkjent i tråd med saknotat. 

- Kretsstyret vedtar å fremme saker til tinget i tråd med saknotatet.  

- Kretsstyret legger frem langtidsbudsjett til kretstinget som foreslått i saknotatet. 

 

 

 

 

 



 
 

K-167 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om status og fremdrift for 

byggeprosjektet 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-168  Filming fra breddeidretten  

Generalsekretæren innledet om bakgrunnen for saken. Pål Kristen Rønnevik fra NIF 

gav en orientering om idrettsforbundets ståsted i saken, og deres syn på avtalen med 

tjenesteleverandøren MyGame. NIF er i ferd med å utarbeide retningslinjer for filming 

og publisering av aktiviteter i idrettens regi.  

 

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

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

praktiske og ansvarsrettslige spørsmålene omkring lagring og publisering ble diskutert. 

 

Vedtak: 

- Kretsstyret mener at hensynet til barn og unges deltagelse må vurderes 

nærmere før det eventuelt tillates kamerainstallasjoner på idrettsanlegg i Oslo. 

- Styret i OIK imøteser klare retningslinjer fra NIF for filming og publisering av 

aktiviteter i idrettens regi.  

 

 

K-169 Orienteringssaker  

Status arbeid for flyktninger  

Generalsekretæren orienterte om OIKs arbeid for å inkludere flyktninger i 

idrettsaktivitet. 

  

Status aktivitetsguider 

Generalsekretæren orienterte om status for OIKs aktivitetsguider. 

 

Årets rapport til Oslo kommune 

Generalsekretæren orienterte om avlevert rapport til Oslo kommune knyttet til 

kommunale bidrag. 

 

Revidert budsjett Oslo kommune 

Generalsekretæren orienterte om status for idrettens innspill til revidert budsjett. 

 

Oppfølging av konfliktsak i idrettslag 

Generalsekretæren orienterte om status i konfliktsak i et idrettslag. 

 

 

 

 


