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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 4/2022-2024   

       Utsendelsesdato: 27. oktober 2022 

       Merknadsfrist: 3. november 2022 

 

Møtetid: Torsdag 20. oktober 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   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Karmjit Grewal deltok i behandlingen av sak K-34 – K-40. 

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i hele møtet.  

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-35. 

Zaineb Al-Samarai fra Idrettsstyret var invitert til møtet og innledet til K-34. 

 

Sakliste: 

K-32 Godkjenning- KS-protokoll nr. 3/2022-2024  

K-33 Oslo kommunes budsjettforslag 2023 - oppfølging 

K-34 Arbeid mot idrettstinget 2023  

K-35 Nabolagsklubber perioden 2023 - 2024 

K-36 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 

K-37 Klagesaker kommunalt bidrag  

K-38 Markapolitikk 

K-39 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

K-40 Orienteringssaker 

- Årets ildsjel 2022  

- Støtteordninger strøm  

- Prosjektstøtte fra Lotteristiftelsen 
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K-32 Protokoll   

KS-protokoll nr. 3/2022-2024. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

K-33 Oslo kommunes budsjettforslag 2023 - oppfølging 

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om status for budsjettarbeidet i Oslo 

kommune knyttet til idrettens interesser. 

 

Kretsstyret behandlet en innledende sak om «idrettsbudsjettet» i sitt møte 21. 

september (sak K-25). Kretsstyret fikk 6. oktober oversendt forslag til brev til byrådet 

med innspill til videre budsjettarbeid. Brevet ble godkjent og oversendt byrådet 10. 

oktober.  

 

 Vedtak: 

Styret ba administrasjonen om å følge opp byrådets budsjettarbeid i tråd med 

saksfremlegget og de kommentarer som fremkom i møtet. 

 

K-34  Arbeid mot Idrettstinget 2023  

Nestleder innledet til saken. Zaineb Al-Samarai fra Idrettsstyret var invitert til møtet, 

og delte sine tanker om aktuelle idrettspolitiske temaer. 

 

Kretsstyret stilte spørsmål og diskuterte ulike problemstillinger for norsk idrett. 

 

 Vedtak: 

Styret ber administrasjonen videreføre arbeidet mot idrettstinget 2023 som fastsatt i 

møtet. 

 

K-35  Nabolagsklubber perioden 2023 - 2024 

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Administrasjonens forslag til 

utvalg av Nabolagsklubber for 2023 og 2024 ble lagt frem. 

 

Kretsstyret gikk gjennom administrasjonens forslag. Kretsstyret diskuterte hvilke krav 

og kriterier som ligger til grunn for valg av idrettslag. Det ble diskutert om det er fare 

for «utvanning» av konseptet, og i hvilken grad nabolagsklubb er et utrykk for kvalitet 

eller idrettslagets vilje til videre utvikling. 

 

Styret mener at en prøveperiode, vedtak for et år av gangen, er hensiktsmessig for de 

idrettslagene som tas med videre under noe tvil, og for de nye nabolagsklubbene. Den 

praktiske forskjellen vil være at det for nabolagsklubbene i prøveperiode vil bli gjort 

en grundig evaluering etter det første året.  

 

Vedtak: 

- Hauketo IF, Grüner AIL, IL Hemning, Fighter KBK, Norsk Judo og Jiu-jitsu 

Klubb og Step-up Danseklubb tas opp som Nabolagsklubber for ett år. 

- Bækkelagets SK, Linderud IL og Ullern IF fortsetter som Nabolagsklubb for ett år. 

- Øvrige eksisterende 22 nabolagsklubber fortsetter i en ny to-årsperiode.  
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- Den økonomiske tilskuddsmodellen endres slik at det gis ekstra støtte per 

særidrettsgruppe der idrettslaget har registrert minst 10 aktive barn og unge 

(alderen 6- 19 år). 

 

K-36 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Fordelingen av LAM ble lagt 

frem med bakgrunn i gjeldende retningslinjer og innstillinger fra idrettens 

samarbeidsutvalg i bydelene. Ved klagefristens utløp var det kommet inn fire klager. 

 

Forslaget til fordeling og de innkomne klagene ble gjennomgått av styret. Kretsstyret 

diskuterte administrasjonens vurderinger i forhold til retningslinjene og prinsipper for 

rettferdig forvaltning. Styret diskuterte særlig grunnlaget for de skjønnsmessige 

vurderingene i saksfremlegget, og hvilke elementer som er vektlagt i innstillingen fra 

administrasjonen.  

 

Vedtak: 

- Klagen fra Vålerenga Cricket Klubb ble ikke tatt til følge.  

- Klagen fra Step Up Danseklubb ble tatt til følge.  

- Klagen fra Oslo Døves Sportsklubb ble tatt til følge. 

- Klagen fra Nordstrand Turnforening ble ikke tatt til følge.  

- Skiforeningen tildeles kr 175 000 i LAM.  

- LAM fordeles i tråd med ISUs innstillinger, vedtak i klagesaker og 

administrasjonens framlegg.  

- Kretsstyret ba administrasjonen å komme tilbake til styret med en sak om 

tilrettelegging for døveidretten. 

 

K-37  Klagesaker kommunalt bidrag 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Nordberg Tennisklubb og 

Bygdø Tennisklubb har klaget på tildeling av aktivitetsstøtte. Begge klubbene har fått 

avkortning i tilskuddet på grunnlag av manglende godkjent medlemssystem. 

 

Kretsstyret mener idrettslagene har handlet i god tro, og på grunnlag av informasjon 

som er gitt fra idrettsforbundet. Styret mener at de ikke kan lastes for situasjonen som 

har oppstått. 

 

Vedtak: 

Klagene fra Bygdø Tennisklubb og Nordberg Tennisklubb ble tatt til følge. 

 

K-38  Markapolitikk 

 Generalsekretæren innledet til saken og orienterte om idrettens interesser i Østmarka.  

 

Kretsstyret diskuterte idrettens interesser i marka i relasjon til behovet for å ivareta 

naturen. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen om å følge opp etablert Markapolitikk i samsvar med 

saksnotatet. 
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K-39  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift  

Generalsekretæren innledet til saken. Oslo kommune melder at det arbeides intensivt 

med å få på plass nødvendige avklaringer, men har ikke kommet med konkrete 

tilbakemeldinger.  

 

Kretsstyret er utålmodig og vil fortløpende vurdere hvor lenge man kan stå i saken 

uten at nødvendige avtaler kommer på plass. Kretsstyret vil invitere ansvarlig byråd til 

direkte dialog. 

 

Vedtak:  

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

merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-40  Orienteringssaker  

 

Årets ildsjel 2022  

Generalsekretæren orienterte om utvelgelse av årets ildsjel fra Oslo. 

 

Støtteordninger strøm  

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker og prosesser omkring energikostnader. 

 

Prosjektstøtte fra Lotteristiftelsen  

Generalsekretæren orienterte om vedtak om prosjektstøtte fra Lotteristiftelsen. 
 


