
Referat styremøte OSK torsdag 24. juni kl. 18-21 

Sted: Lambertseter bad 

Til stede: Håvard Johnsen Bekk, Hedi Anne Birkeland, Ellen Beck, Ted Lier, 

Annette Birkeland (referent), Geir Ruud 

Referat 

1. Takke av tidligere styremedlemmer. 

Geir Ruud og Tore Wilhelmsen ble takket av som styremedlemmer. 

2. Konstituering av nytt styre 

Håvard orienterte om prosessen. 

3. Bassengsituasjonen for stup 

Oslo stupeklubb har leid bassengtid på NIH, som er det eneste anlegget i Oslo for 

stup for tiden. Oslo stupeklubb fikk 23.6 informasjon om at de kan søke om støtte 

gjennom ordningen for tildeling av midler til leie av anlegg, og OIK og Oslo 

kommune vil gjøre særskilte tilpasninger i ordningen for å ivareta stup på grunn av 

den spesielle anleggssituasjonen som er i Oslo. Søknaden skal gå gjennom OIK, og 

det blir dekket utgifter til bassengleie. Håvard har blitt kontaktet av OIK, der OIK 

understreket at det i søknaden må skilles mellom leieutgifter til trening og til kurs. 

Tildelingen gjelder ut 2021. Søknad for 2022 bør inn i budsjettet for Oslo 

kommune for 2022, så det må sendes inn til OIK om ikke lenge. 

4. Fordeling av bassengtid 

Annette orienterte om at det har vært mye arbeid med bassengfordeling i 2021 pga 

stadige endringer i kommunens smitteverntiltak. Det gjenstår fortsatt å fordele tid 

for sesongen 2021/2022. Det avholdes fordelingsmøte mellom klubbene og 

idrettene i OSK mandag 28. juni 2021. Fordelingen må være ferdigstilt og meldt 

inn til OIK og BYM senest 1. august. 

Vika IF v/Ted Lier informerte om at vannpolo ikke har nødvendige fasiliteter på 

Lambertseter bad – det mangler et mål for vannpolo. De har bare fått treningstid i 1 

økt a 2 timer på Lambertseter. Håvard Johnsen Bekk følger opp behovet for 

nødvendig utstyr med OIK, og bassengtilgang med LSvK. 

5. Kretssekretær og kasserer, veien videre 

Speed og OI har meldt interesse. OSK må spesifisere hvilke oppgaver som ønskes 

utført, og så be idrettslagene komme med et tilbud om hvordan dette kan løses og 



med hvilken kostnad. Hedi Anne, Håvard og Annette følger opp videre. Ted tar 

kontakt med Karin for opplæring i kassererfunksjonen, og så evalueres det etter en 

stund. Styret ønsker i utgangspunktet at en bestemt person har ansvaret for 

kontakten med BYM og idrettslagene. 

6. Presentasjon av Frogner svømmeklubb 

Bjørn Solheim fra Frogner svømmeklubb presenterte idrettslaget og arbeidet de 

gjør for bassengsituasjonen i Oslo kommune og Frognerbadet spesielt. Frogner SK 

understreket at man trenger svømmeklubber i flere nabolag i Oslo for å styrke 

medlemsmassen i svømmeidretten. Styret i OSK ser gjerne at Frogner SK 

involveres i arbeidet og høringsuttalelsen med ny behovsplan for idrett i Oslo 

kommune. 

7. Møteplan for høsten 2021 

Styret anser det hensiktsmessig å ha et intervall på 6-7 uker mellom hvert møte, og 

helst ikke mandager eller torsdager. 

 


