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PROTOKOLL KRETSSTYRET 
 

       KS-møte nr. 5/2022-2024   

       Utsendelsesdato: 24. november 2022 

       Merknadsfrist: 30. november 2022 

 

Møtetid: Onsdag 16. november 2022       Møtested: Ekebergveien 101 (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   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erlend Yden fra Idrettens Helsesenter var invitert til å innlede til sak K-43. 

Kjetil Moberget fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

 

Sakliste: 

K-41 Godkjenning- KS-protokoll nr. 4/2022-2024  

K-42 Regnskapsrapport  

K-43 Forsikringer i idretten 

K-44 Klagesak kommunale bidrag 

K-45 Idrett for alle i Oslo – kostnader som barriere  

K-46 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

K-47 Arbeid mot idrettstinget 2023 

K-48 Møteplan 1.halvår 2023 

K-49 Orienteringssaker 

- Oslo kommunes budsjettforslag 2023 

- Aktiv på dagtid 

- Nasjonalpark i Østmarka 

- Årets ildsjel 2022 
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K-41 Protokoll   

KS-protokoll nr. 4/2022-2024. 

 

Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-42 Regnskapsrapport 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av regnskapet per 

31.oktober 2022 og prognose for driftsåret. Den viser en fortsatt sunn og god økonomi, 

uten nevneverdige avvik. Oppdatert likviditetsprognose tilsier at driften kan 

videreføres som normalt. 

 

 Vedtak: 

Kretsstyret tok regnskapsrapporten til etterretning. 

 

 

K-43  Forsikringer i idretten 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av OIKs engasjement i 

saken om forsikringsordninger i norsk idrett. Lisenser og forsikringer har vært 

problematisert som del av diskusjonen om barrierer for deltagelse. Erlend Yden fra 

Idrettens Helsesenter orienterte om idrettens forsikringsordninger. 

 

Kretsstyret stilte spørsmål og diskuterte hvilke grep idretten kan ta for å holde den 

personlige kostnaden nede, samtidig som at man sikrer et forsvarlig tilbud om 

utredning og behandling av idrettsskader.  

  

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen om å komme tilbake til 

styret med en anbefaling om videre arbeid.  

 

 

K-44  Klagesak kommunale bidrag 

Generalsekretæren innledet til saken. Ved klagefristens utløp hadde det kommet inn en 

klage fra Sportsklubben Grei. De klager på fordeling av kommunalt bidrag til drift av 

deres fotballhall. 

 

Kretsstyret mener at søknaden er behandlet i tråd med retningslinjene, og mener at 

klagen må avvises i tråd med administrasjonens innstilling. 

 

Vedtak: 

 Klagen fra Sportsforeningen Grei ble ikke tatt til følge. 

 

 

K-45 Idrett for alle i Oslo – kostnader som barriere 

Kjetil Moberget fra administrasjonen innledet til saken. Saknotat fra administrasjonen, 

som belyser sentrale forhold av betydning for styrets videre diskusjon om kostnader 

som barriere, ble gjennomgått.  
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Kretsstyret diskuterte hvordan ulike virkemidler og tiltak bør innrettes og iverksettes 

for best mulig måloppnåelse.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og ba administrasjonen om å utarbeide tiltaksplan i 

samsvar med de merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-46  Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

Generalsekretæren innledet til saken. Det er ikke noe formelt nytt i saken siden forrige 

møte. BSK og OIK er invitert til et møte hos idrettsbyråden 17. november i 

sakens.anledning 

 

Vedtak: 

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

merknader som fremkom i møtet. 

 

 

K-47  Arbeid mot idrettstinget 2023  

Generalsekretæren innledet til saken. Det er frist for å melde kandidater til 

valgkomiteen i Norges Idrettsforbund 10. desember.  

 

Kretsstyret diskuterte betydningen av representasjon i organer og utvalg i NIF, og 

diskuterte aktuelle kandidater fra Oslo. 

 

Vedtak: 

- Kretsstyret vil foreslå Zaineb al-Samarai som Idrettspresident. 

- Kretsstyret vil foreslå Nils Johan Waldenstrøm som kandidat til kontrollutvalget i 

Norges Idrettsforbund. 

 

 

K-48 Møteplan 1.halvår 2023 

Administrasjonen har lagt frem forslag til møteintervall for kretsstyret første halvår 

2023. 

 

Vedtak:  

 Saken ble utsatt. 

 

 

K-49  Orienteringssaker  

Følgende orienteringssaker ble utsatt til neste styremøte: 

- Oslo kommunes budsjettforslag 2023 

- Aktiv på dagtid  

- Nasjonalpark i Østmarka  

- Årets ildsjel 2022 

 
 

 


