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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 1/2022-2024   

       Utsendelsesdato: 20. juni 2022 

       Merknadsfrist: 27. juni 2022 

 

Møtetid: Fredag 17. juni 2022       Møtested: Voldsløkka 
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Marcela Montserrat Fonseca Bustos  X   

Nestleder: Frode Jacobsen 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: Junjie Cao X   

2. varamedlem: Birgit Opland X   

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

Vibeke Thiblin fra Sagene Idrettsforening var invitert til innledningen av møtet.  

 

 

Sakliste: 

K-1 Godkjenning- KS-protokoll nr. 20/2020-2022  

K-2 Styrets arbeid og arbeidsform  

K-3 Valg av arbeidsutvalg (AU)  

K-4 Styrets kontakt med ISU og særidretter 

K-5 Orientering om administrasjonens arbeid 

K-6 Orientering om aktuelle saker 

K-7 Idrett for alle i Oslo – status 

K-8 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

K-9 Møteplan 2.halvår 

K-10 Orienteringssaker 

- Revidert budsjett Oslo kommune  

- Hovedstadskonferanse idrett, 17.-19.august  

- Oslo Pride 
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K-1  Protokoll   

KS-protokoll nr. 20/ 2020-2022 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent per e-post av det gamle styret, og det nye styret tok 

protokollen til orientering. 

 

 

K-2 Styrets arbeid og arbeidsform 

Leder og generalsekretær innledet med en orientering om etablert praksis, og 

forventninger til styret og administrasjonens arbeid. 

 

Kretsstyret diskuterte arbeidsform, herunder teknisk løsning for deling av 

saksdokumenter o.a. 

 

 Vedtak: 

 Styret ba administrasjonen om å følge opp etablert praksis og de merknader som 

kom frem i møtet. 

 

 

K-3  Valg av arbeidsutvalg (AU) 

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om etablert praksis for 

arbeidsutvalgets rolle. Valg av AU er hjemlet i § 11 (2) i gjeldende lov for Oslo 

Idrettskrets. Ved valget av medlemmer er vi også bundet av NIFs lov § 2-4 om 

kjønnsfordeling. 

 

Kretsstyret diskuterte arbeidsutvalgets arbeidsform i relasjon til det samlede styret. 

 

 Vedtak: 

Til arbeidsutvalg for perioden 2022-2024 velges Marcela Montserrat Fonseca Bustos, 

leder, Frode Jacobsen og Lars Trælvik, medlemmer, og Caroline Saastad, varamedlem.  

 

 

K-4  Styrets kontakt med særkretser/regioner og ISU i bydelene 

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om tidligere praksis og erfaringer 

med kontaktansvar for styremedlemmer til respektive samarbeidsutvalg og 

særkretser/regioner. 

 

Kretsstyret diskuterte formål og forventninger til styremedlemmene i kontakten med 

særidretter og ISU. 

 

Vedtak: 

Styret ba administrasjonen om å fremme forslag til fordeling av ansvar for styrets 

kontakt med ISU og særkretser i neste møte. 

 

 

K-5  Orientering om administrasjonens arbeid 

Generalsekretæren ga en orientering om administrasjonens organisering og 

arbeidsoppgaver.   
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Kretsstyret diskuterte samarbeidsform mellom styret og administrasjonen. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering 

 

 

K-6  Orientering om aktuelle saker 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om aktuelle saker, herunder 

pågående konfliktsaker som har medienes interesse, og styresaker som det er naturlig 

for det nye styret å arbeide videre med. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-7  Idrett for alle i Oslo – status 

Generalsekretæren innledet til saken med en orientering om idrettskretsens strategiske 

klubbutvikling- og inkluderingsarbeid. Arbeidet ble påbegynt som en handlingsplan i 

2018, og er godt forankret i OIKs strategiske plan. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering. 

 

 

K-8  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

 Generalsekretæren orienterte om status for prosjektet på Ekeberg, herunder status i 

forhandlingene med Oslo kommune om leieavtale. 

 

Kretsstyret diskuterte og stilte spørsmål omkring status og videre prosess. 

 

Vedtak: 

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

merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-9  Møteplan 2.halvår 2022 

Generalsekretæren innledet til saken og la frem et forslag til et møteintervall for 

høstsemesteret 2022, som tar hensyn til viktige milepæler i styrets arbeid. 

 

Styret diskuterte og kom frem til en møteplan for 2022.  
 

Vedtak:   

Kretsstyret vedtok følgende møteplan: 

- Onsdag 31. august 

- Onsdag 21. september 

- Torsdag 20. oktober 

- Onsdag 16. november 

 

 

 



4 
 

K-10 Orienteringssaker  

 

Revidert budsjett Oslo kommune  
Generalsekretæren orienterte om bystyrets vedtak av revidert budsjett for Oslo kommune 

2022. Notat om saker som er relevant for idretten ble tilsendt styret per e-post i forkant av 

møtet. 

 

Hovedstadskonferanse idrett, 17.-19. august  
Generalsekretæren orienterte om den nordiske hovedstadskonferansen som arrangeres i Oslo, 

17. – 19. august 2022. 

 

Oslo Pride  

Generalsekretæren orienterte om OIKs engasjement og aktiviteter knyttet til Oslo Pride. 

 


