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K-170 Protokoll 

KS-protokoll nr. 19/2020-2022 

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-171 Hovedfordeling kommunale bidrag 2022 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av administrasjonens 

forslag til hovedfordeling av kommunale bidrag for 2022. 

 

Styret gikk gjennom administrasjonens forslag og stilte spørsmål. Styret sluttet seg til 

administrasjonens forslag. 

 

Vedtak: 

- Styret ba administrasjonen om å fordele midlene i henhold til retningslinjene, 

prinsipper i notatet og tidligere forvaltningspraksis. Administrasjonens fordeling 

gjøres kjent for styret.  

- Oslo Idrettskrets tildeles kr 3 600 000 for de oppgavene som OIK utfører som 

idrettsråd. 

 

 

K-172 Tilsvar til påtalenemnda 

Generalsekretæren innledet til saken. Alle styremedlemmene i Oslo Idrettskrets har 

mottatt brev fra påtalenemda i NIF som gjelder anmodning om påtale fra Oslo 

ishockeyklubb.   

 

Styret diskuterte de faktiske forholdene i saken, og hvordan påtalenemda skal 

besvares. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba generalsekretæren om å utarbeide et forslag til tilsvar som forelegges 

styret på e-post. 

 

 

K-173 Langsiktig plan for nabolagsklubber 

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om dialogen med byrådet om en 

langsiktig plan for nabolagsklubber. 

 

Styret diskuterte virkemiddelbruken i klubbutviklingsarbeidet. Styret vil videreføre en 

linje hvor man stimulerer og belønner de miljøene som arbeider i tråd med 

langtidsplanen.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

 

 



 
 

K-174  Mangfold og inkludering 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om den nasjonale 

tilskuddsordningen til mangfold- og inkluderingstiltak for idrett og fysisk aktivitet. 

 

Styret mener at idrettslag i Oslo er godt posisjonert til å søke midler i ordningen. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-175 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om status for arbeidet på 

Ekeberg.  

 

Styret stilte spørsmål og diskuterte situasjonen rundt fremdrift, og om forholdet til 

Oslo kommune som avtalepart.  

 

 

Vedtak: 

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

de merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-176 Prinsippsak til etisk råd 

Generalsekretæren innledet til saken. Kretsstyret har behandlet sak om konflikt i Oslo 

Bedriftsidrettskrets, sak K-137 og K-149 (2022), og har ønsket å løfte prinsipielle 

sider ved saken på hensiktsmessig måte. 

 

Kretsstyret ønsker å løfte saken til etisk råd i NIF, og ba generalsekretæren å utarbeide 

et brev for styrets godkjennelse. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba generalsekretæren om å utarbeide et forslag til brev til etisk råd i NIF. 

Brevet legges frem for kretsstyret for endelig godkjenning.  

 

 

K-177 Lønnsnivået i Oslo Idrettskrets 

 Styreleder innledet til saken.  

 

Kretsstyret drøftet lønnsnivået til generalsekretæren og ulikhetene mellom 

idrettskretsene. Styret mener at lønnsplasseringen til generalsekretæren ikke 

gjenspeiler arbeidsmengde og ansvar i stillingen. Styret mener at lønnsnivået i Oslo 

Idrettskrets er en utfordring for rekruttering av ansatte. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret mener det er grunnlag for å justere generalsekretærens lønn og vil 

oversende et brev til NIF om saken. 

 

 

 



 
 

K-178 Orienteringssaker  

Oppsummering fra NIF ledermøte  

Generalsekretæren orienterte om deltagelse på ledermøtet i Tromsø. Lars Trælvik 

deltok fra styret. 

  

Forberedelser til kretstinget  

Generalsekretæren orienterte om status i forberedelsene til kretstinget. 

 

Revidert budsjett Oslo kommune  

Generalsekretæren orienterte om resultatet av bystyrets behandling av revidert 

Oslobudsjett for 2022.  

 

Sommerprosjekt 2022 

Generalsekretæren orienterte om status for planleggingen av sommerprosjektet 2022.  


