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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 3/2022-2024   

       Utsendelsesdato: 29. september 2022 

       Merknadsfrist: 6. oktober 2022 

 

Møtetid: Onsdag 21. september 2022       Møtested: Brynsveien 13 / Teams 
 

  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. 

Øystein Sundelin (Bækkelagets Sportsklub) og Ingrid K. Høstmælingen (Wikborg Rein) 

deltok i innledningen til sak K-24.  

Alf Hansen fra Norges Fotballforbund og Tore Bråteng fra NFF Oslo deltok i innledningen til 

sak K-28. 

Generalsekretæren forlot møtet etter sak K-28. 

 

Sakliste: 

K-22 Godkjenning- KS-protokoll nr. 2/2022-2024  

K-23 Regnskapsrapport 

K-24 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

K-25 Oslo kommune budsjettforslag 2023 

K-26 Energikostnader og støtteordninger for idretten  

K-27 Idrettstingets sammensetning - høringssvar  

K-28 Miljø og kunstgress  

K-29 Arbeid mot idrettstinget 2023  

K-30 Idrett for alle i Oslo – status og fremdrift  

K-31 Orienteringssaker 

- Årsmøter ISU 
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K-22 Protokoll   

KS-protokoll nr. 2/2022-2024. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-23 Regnskapsrapport  

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av regnskapsrapport per 30. 

august 2022. 

 

Kretsstyret diskuterte likviditetssituasjonen og prioriteringen av aktuelle tiltak. 

 

 Vedtak: 

Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning og godkjente generalsekretærens 

økonomiske prioriteringer. 

 

 

 

K-24  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

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

byrådets behandling av leieavtalen og garantisaken. Det er avtalt et møte med byrådet 

fredag 30. september.  

 

Øystein Sundelin redegjorde for saken sett fra Bækkelagets Sportsklub sin side. Ingrid 

K. Høstmælingen delte sine refleksjoner rundt saksgang, avtaler og beslutningspunkter 

i saken siden 2019. 

 

Kretsstyret diskuterte situasjonen og kretsens videre aktiviteter. Styret ønsker å bli 

oppdatert på innholdet snarest etter møtet med byrådet.   

 

 Vedtak: 

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

de merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-25  Oslo kommune budsjettforslag 2023 

Generalsekretæren og Robert Gausen fra administrasjonen innledet til saken. Byrådet 

har lagt frem sitt forslag til budsjett for Oslo kommune i 2023.  

 

Styret gikk gjennom hovedpostene i idrettsbudsjettet, og diskuterte videre prosess for 

budsjettarbeidet. 

 

 

Vedtak: 

- Kretsstyret tok saken til orientering og ba generalsekretæren om å komme tilbake 

til styret med en sak om videre budsjettoppfølging. 
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K-26 Energikostnader og støtteordninger for idretten  

Generalsekretæren innledet til saken. Høye energikostnader har skapt en vanskelig 

situasjon for idrettslag som eier og driver egne anlegg. Det ble redegjort for gjeldende 

nasjonale støtteordninger, og idrettsforbundet politiske påvirkningsarbeid. 

 

Kretsstyret vil be Oslo kommune om å bidra med økt støtte til de idrettslagene som har 

særlig utfordringer med energikostnadene. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering og ber generalsekretæren komme tilbake til styret med 

forslag til oppfølgingstiltak etter Stortingets behandling av saken. 

 

 

K-27  Idrettstingets sammensetning - høringssvar  

Styreleder innledet til saken. Idrettsstyrets utvalg for Idrettstingets sammensetning og 

representantfordeling har sendt ut et høringsdokument som beskriver fire ulike 

modeller som alternativ til dagens ordning. 

 

Kretsstyret gikk gjennom den historiske bakgrunnen for saken, og diskuterte hvilke 

problemstillinger som er tenkt løst med forslaget om endringen av Idrettstingets 

sammensetning. 

 

Kretsstyret mener at idrettsorganisasjonen ikke er tjent med en debatt om 

tingsammensetningen i dagens situasjon. Oslo Idrettskrets opplever at samspillet med 

særforbundene fungerer godt, og kan ikke se hvordan eventuelle endringer som 

foreslått i høringsdokumentet skal gi merverdi til idrettsdemokratiet. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen om å besvare høringsdokumentet i tråd med 

saksfremlegget og styrets merknader. 

 

 

K-28  Miljø og kunstgress 

 Generalsekretæren innledet til saken. Alf Hansen fra NFF redegjorde for 

fotballforbundets ståsted i saken.  

 

Kretsstyret stilte spørsmål og diskuterte problemstillingene rundt miljøutfordringer og 

spillkvalitet på kunstgressanleggene i Oslo. 

 

Kretsstyret mener man må finne en balanse mellom det å sikre gode vilkår for 

idrettens bruk og testingen som er nødvendig for å komme frem til nye løsninger. 

 

Vedtak: 

Styret ba administrasjonen om å følge opp saken som angitt i saksnotatet. 
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K-29  Arbeid mot idrettstinget 2023 

Styreleder innledet til saken. Administrasjonens forslag til prosess for kretsstyrets 

arbeid frem mot Idrettstinget i 2023 ble gjennomgått. 

 

Kretsstyret diskuterte aktuelle saker, prioriteringer og arbeidsform.  

 

Vedtak: 

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

de merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-30  Idrett for alle i Oslo – status og fremdrift 

Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen innledet til saken med en gjennomgang av 

status for klubbutviklingsarbeidet, særlig med vekt på nabolagsklubbene.  

 

Kretsstyret ga administrasjonen honnør for arbeidet som gjøres i organisasjonen for å 

sikre deltagelse for alle. Styret diskuterte videre tiltak, herunder ytterligere grep for å 

begrense kostnadene for deltagelse i idrett. 
 

Vedtak:  

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

de merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-31 Orienteringssaker  

 

Årsmøter ISU 

Kretsstyremedlemmene delte sine erfaringer etter deltagelse på ISU-møtene. 
 


