Infoskriv fra Finnmark idrettskrets januar 2019
Nytt år, nye muligheter!
Da var endelig sola tilbake i Finnmark og mange idretter har sin travleste aktivitetsperiode.
Idrettskretsen er også inne i et hektisk år med blant annet sammenslåingsprosessen med
Troms IK, høstens valg og Finnmark IKs 100-årsjubileum som skal feires i oktober.
Før jul var det en høring i organisasjonen om «fremtidig organisering av norsk idrett». Her
gjennomførte Finnmark idrettskrets, sammen med Troms idrettskrets, seks høringsmøter
med godt oppmøte fra både idrettslag, idrettsråd og særkretser. Tilbakemeldingene deres er
sendt til idrettsforbundet, og vil også bli brukt i planleggingen av nye Troms og Finnmark
Idrettskrets.
Anleggskomiteen vår er i gang med å utarbeide et anleggspolitisk dokument for
idrettskretsen, og dokumentet skal sendes til høring i organisasjonen før sommeren.
Anleggsbehov og prioriteringer blir sentrale elementer i planen.
Idrettsrådene i fylket har en viktig jobb fram mot
kommunevalget til høsten. Vi oppfordrer alle idrettsrådene til
å kartlegge idrettslagenes ønsker og behov i sin kommune,
og invitere de ulike politiske partiene til møter. Et godt
samarbeid med kommunepolitikerne er ofte nøkkelen for å
bedre idrettslagenes rammevilkår.
Finnmark idrettskrets fyller 100 år i april! Dette vil vi feire
med seminar og jubileumsmiddag i forbindelse med
Superhelga, som skal være i Lakselv 18.-20. oktober. Roger
Albrigtsen er i gang med å skrive et jubileumshefte og vi
gleder oss til å lese historier fra Finnmarksidretten.

Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Sammenslåingsprosessen
Idrettskretstinget gjorde vedtak om
sammenslåing av idrettskretsene under
forutsetning av at også fylkeskommunene
slås sammen. Det er nedsatt et
interimsstyre bestående av leder og
nestleder i de to idrettskretsene, som
arbeider med den organisatoriske delen av
sammenslåingen. Organisasjonssjef Sylvi
Ofstad i Troms idrettskrets søkte på den
fremtidige organisasjonssjefstillingen, og
har fått denne. Hun er også sekretær for
interimsstyret. De ansatte har vært samlet i
to møter for å bli kjent med hverandre og
for å se på arbeidsoppgaver som en nå skal
løse sammen.
Formalia ved sammenslåing av Troms
idrettskrets og Finnmark idrettskrets fra
01.01.2020 blir tatt opp på idrettskretsting i
Tromsø 15.-16 november. Først
gjennomføres det to parallelle
idrettskretsting, deretter går en sammen i
et idrettskretsting som oppretter den nye
idrettskretsen og blant annet vedtar lov for
organisasjonen, og foretar valg av det første
styret i Troms og Finnmark idrettskrets.
Innkalling sendes direkte til
organisasjonsleddene, og informasjon vil
også bli lagt ut på www.finnmarkik.no.

Har du innspill til valgkomiteen?
Valgkomiteene i Troms og Finnmark har
hatt sitt første fellesmøte, hvor de ble
informert om prosessen som vi er i nå.
De skal ha sitt neste møte 4. februar.
Valgkomiteen ønsker innspill/ forslag på
personer som kan være gode
idrettspolitikere i den nye idrettskretsen.
Valgkomiteen til Finnmark idrettskrets
Leder: Kåre Simensen,
e-post: karesimen@gmail.com
Medlem: Ragnhild Mauseth,
e-post: ragnhild.mauseth@gmail.com
Medlem: Geir Vorren,
e-post: geir.vorren@vadso.kommune.no
Varamedlem: Katrine Figenschau Olsen,
e-post: katrinefols@hotmail.com
Moderniseringsprosjekt i norsk idrett
Idrettsstyret har vedtatt at det uavhengig
av regionsreformen skal gjennomføres en
moderniseringsprosess i norsk idrett.
Her er det blant annet foreslått at
idrettskretsene skal reduseres til 11 og at
det ikke skal være flere
særidrettsregioner/kretser i en idrett enn
det er idrettskretser. Det har vært en
høring i organisasjonen om «fremtidig
organisering av norsk idrett». Her har
Finnmark idrettskrets, sammen med
Troms idrettskrets, gjennomført seks
høringsmøter.
Les om moderniseringsprosjektet her.
Protokoller og infoskriv på nett
Ønsker du å lese tidligere infoskriv fra
Finnmark idrettskrets finner du de her.
Protokoller fra møter i Finnmark
idrettskrets sitt styre og fra de siste
idrettskretstingene finner du her.

Anleggsprioriteringer i nord
Finnmarksidrettens anleggsbehov og prioriteringer ble diskutert i forkant av
idrettskretstinget, og ble igjen satt opp som tema på Superhelga i oktober.
Det er nedsatt et anleggsutvalg som nå arbeider med et anleggspolitisk dokument for
Finnmark idrettskrets. Dette dokumentet skal sendes til høring i organisasjonen.
Dokumentet skal være vårt grunnlag for det videre anleggsarbeidet i den nye
idrettskretsen; Troms og Finnmark idrettskrets. Idrettsstyret har kommet med et forslag
om omlegging av anleggspolitikken i Norge. Dette må også sees i sammenheng med
fremtidig organisering. Det har vært en høring i organisasjonen om «ny anleggspolitikk».
Her har Finnmark idrettskrets innhentet råd fra fylkesidrettskonsulenten, samt tatt for seg
tilbakemeldingene i anleggskonferansen før idrettskretstinget og debatten på Superhelga.

Siste sjanse til å søke stipend fra Ulvangfondet
Det skal deles ut to stipender på 50 000 kroner.
Ulvangfondet skal medvirke til at toppidrettsutøvere fra
Finnmark kan oppnå best mulig resultater. Også i fjor
delte vi ut to stipender på 50 000 kroner. Da kunne
skihopper Anna Odine Strøm fra Alta og dressurrytter
Moy Susanne Birkenes fra Tana glede seg over støtte.
I år deles stipendene ut for siste gang og det er bare
noen dager til søknadsfristen går ut. Vi oppfordrer
aktuelle kandidater til å søke. Les mer og finn
søknadsskjema her. Søknadsfrist er 1. februar.
Grønne midler
FeFos Grønne midler er en
økonomisk støtteordning for lag
og foreninger i Finnmark.
Formålet er å bidra til økt
friluftsliv, trivsel og bolyst, samt
å styrke folkehelsen. Tildelingen
foregår to ganger i året.
Les mer her.
Søknadsfrist er 15. februar.
Tilskudd til friluftsaktivitet
Ønsker idrettslaget ditt å bruke
friluftslivet som utgangspunkt for
gode helsevaner og
miljøholdninger?
Da kan dere søke støtte til tiltak
for å fremme friluftsliv.
Målgruppe er barn, unge,
grupper med nedsatt
funksjonsevne og minoriteter i
Norge. Les mer her.
For lokale og regionale søknader
som skal til fylkeskommunene er
søknadsfristen 1. februar.
Idrettens fredskorps
Har du lyst til å bruke
idrettserfaringen din i en
spennende del av verden? Søk
om å bli idrettsfrivillig med
idrettens fredskorps. Les mer om
denne muligheten her.
Søknadsfrist er 1. april.
Idrettsavtaler
Det er mange penger å spare ved
å bruke de gunstige
idrettsavtalene til Norges
idrettsforbund.

ExtraStiftelsen
Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen
via Norges idrettsforbund til oppstart eller
videreutvikling av prosjekter rettet mot utsatte
grupper. Du kan søke om midler til prosjekter som
har som mål om å legge til rette for og inkludere:
mennesker med funksjonsnedsettelse
mennesker med innvandrerbakgrunn
mennesker med en fysisk sykdom
mennesker med psykisk sykdom eller
mennesker med lav betalingsevne
Les mer her. Søknadsfrist er 15. februar.
Momskompensasjon ved bygging
Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke
om å få kompensert betalt merverdiavgift. Søknad
leveres elektronisk via eget søknadsskjema på
www.idrettsanlegg.no. Les mer om dette her.
Søknadsfrist er 1. mars.
Spillemidler til utstyr
Norges idrettsforbund har åpnet for at alle idrettslag
og særidrettsgrupper kan søke om spillemidler til
utstyr. Det er satt av 35,8 million kroner til
ordningen. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i
2017. Beløpet har aldri vært høyere. Nytt av året er
at kvitteringer skal sendes inn samtidig med
søknaden. Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars
2019. Les mer her.
Søknadsfrist er 6. februar.
Rapportering av medlemsopplysninger
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr.
31.12.18 til NIF innen 30. april. Dette gjøres via
KlubbAdmin. Søknad om momskompensasjonen for
varer og tjenester er en del av samordnet søknad og
rapportering. Samordnet søknad og rapportering i
KlubbAdmin åpnes 1. april og alle idrettslag vil få en
egen e-post om dette når denne er åpnet.
Frist for rapportering er 30. april.

Tilleggsarealer idrettshaller
Som en del av anleggspolitisk program for
2018 har Kulturdepartementet satt av
ekstraordinære midler til en særskilt
tilskuddsordning beregnet for etablering av
tilleggsarealer til idrettshaller. Formålet er å
tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal
inkludere separate aktivitetssaler i sine
prosjekter for å skape større flater som er
tilrettelagt for idrettslig aktivitet. Det er satt av
20 millioner kroner til dette formålet. Les mer
om søknadsprosessen her.
Søknadsfrist er 15. mars.
Bedre klubb
Det digitale verktøyet «Bedre Klubb» er en
enkel sjekkliste for idrettslag på syv områder
de har ansvar for. Verktøyet skal gi
idrettslagene bedre innsikt i krav, og i hvilken
grad de etterlever disse. Verktøyet gir også
informasjon om hva som skal til for å etterleve
ansvarsområdene, samt relevante lenker,
maler og kontaktinformasjon dersom man har
behov for hjelp. Bedre Klubb er utviklet for at
idrettslagene skal få hjelp til å få kontroll over
de mest grunnleggende tingene som skal være
på plass i et idrettslag. Ved en enkel
kartlegging, kan Idrettskretser og Særforbund
lettere fange opp når klubber har utfordringer.
Les mer om dette her.
Skadefri
Senter for idrettsskadeforskning har releansert
skadefri.no som er det mest omfattende skadeog forebyggingstiltaket i norsk idrett noen
sinne. – Målet er at alle norske trenere,
utøvere, leger og andre skal bruke skadefri.no
til forebygging av idrettsskader,
helseproblemer og opptrening etter skade, sier
prosjektleder Kathrin Steffen. Les mer om
dette her og på www.skadefri.no.
Smart Planleggeren
I 2017 lanserte TINE konseptet Smart
Idrettsmat som skal gjøre det enklere å drive
idrettskiosk og bestille inn mat til
arrangementer. I tillegg skal Smart Idrettsmat
inspirere til mer variert mat i idrettskiosken. Nå
har de utvidet konseptet med ny digital
løsning. Med TINE Smart Planleggeren blir det
blant annet enklere å fordele oppgaver og sette
opp vaktlister. Les mer om den her.

Årets ildsjel
Doris Norbye fra Karasjok svømmeklubb
ble under idrettsgallaen i Stavanger
kåret til Årets ildsjel i Norge. Dette
anses som en av de mest høythengende
prisene på idrettsgallaen. I oktober
mottok Doris hederstegn for aktiv
innsats fra Finnmark idrettskrets.
Velfortjente utmerkelser til en ildsjel
som gjennom mange år har gjort en
uvurderlig innsats for svømme- og
idrettsmiljøet i Karasjok og Finnmark.
Les mer om Doris her.
Årsmøtetid
Innen utgangen av mars skal alle
idrettslag ha avholdt sitt årsmøte.
Idrettskretsen kan i spesielle tilfeller
innvilge utsettelse ut april. Det er laget
en samleside der dere finner alt dere
trenger å vite om gjennomføring av
årsmøte, samt maler for både innkalling,
saksliste, kontrollkomiteens beretning,
revisors beretning, protokoll mm.
Årsmøtet innkalles av styret med minst
en måneds varsel. Forslag som skal
behandles må være sendt styret minst
to uker før møtet. Fullstendig saksliste
og saksdokumenter må være gjort
tilgjengelig senest en uke før møtet.

Lederkurs for ungdom
Finnmark idrettskrets har gleden av å invitere
ungdom i alderen 15-19 år til årets Lederkurs
for ungdom. Dette er et intensivt kurs, hvor
alle deltakerne og kurslærerne bor sammen
hele helgen. Først del holdes i Lakselv 6.-8.
september. Del to holdes i Tromsø 15.-17.
november. Les mer om kurset her.

Jakten på bolyst fortsetter
Finnmark Fotballkrets fortsetter sitt flotte
prosjekt «Jakten på bolyst». Prosjektet handler
om å bygge stolte lokalsamfunn med lokale
miljøer som instrument for utvikling. I 2019 blir
bolystukene arrangert i fem kommuner:
Måsøy 20.-23. mai.
Karasjok 3.-6. juni.
Gamvik 17.-20. juni.
Porsanger 26.-29. august.
Nesseby 2.-5. september.
Les mer om prosjektet her.
Søk støtte fra anleggsfondet
Med støtte fra SNN-stiftelsen har Finnmark
idrettskrets etablert et anleggsfond der
idrettslag som ønsker å bygge idrettsanlegg
kan søke støtte til planlegging og prosjektering.
Les mer om fondet og søknadsprosedyre her.
Søknadsfrist er 1. mars.

Prestasjonskonferanse
Mandag 11. februar inviterer
Olympiatoppen Nord til et seminar i Alta
om hvordan lede og trene best i verden.
Her samles spydspissene innen kultur,
næringsliv, toppidrett, akademia og det
offentlige til en unik møteplass hvor
deltakerne inviteres til å få nye
perspektiver ved å dele kompetanse og
erfaring på tvers. gjennom en unik
involvering mellom deltakere og
bidragsytere. På samlingen møter man
blant annet Olympisk mester Håvard
Klemetsen, jagerpilot Bjørn Mannsverk
næringslivsledere Hilde Anita Sandvoll
og Per Ivar Harila, Tor Oskar Thomassen
samt Altas egen stjernefiolinist Miriam
Helms Ålien. Er det noen fellesnevnere
mellom en forsker, en musiker en
næringslivsleder og en idrettsutøver
som man alle kan lære av?
Påmeldingsfrist er 6. februar.
Les mer om arrangementet her.
Jubileumshefte
I anledning Finnmark idrettskrets sitt
100 års jubileum er Roger Albrigtsen i
gang med å lage et jubileumshefte. Til
dette ønsker han bilder som kan
benyttes i heftet, gamle avisutklipp og
gode historier om enkeltpersoner som
har utmerket seg. Du kan sende han en
e-post på tekstarbeid@gmail.com eller
ringe han på telefon 95421970.
Samleside for støtteordninger
NIF har samlet alle frister for de ulike
støtte- og tilskuddsordninger som er
gunstige for idrettslag for 2019 på en
egen side. Noen med frist snart er også
nevnt spesielt her i infoskrivet.
Du finner samlesiden her.

Søk støtte fra Ishavskraftfondet
Ishavskraftfondet gir støtte til tiltak som
fremmer barne- og ungdomsidretten i
Finnmark. Det deles ut 80 000 kroner
fordelt på ett eller flere prosjekter. I
2018 ble midlene fordelt på syv klubber.
Vardø Taekwondo klubb (bildet) var en
av dem. I denne saken kan du lese litt
om hva noen av de som mottok midler i
fjor har brukt pengene på. Kanskje får
din klubb inspirasjon til å søke på årets
midler. Mer informasjon og
søknadsskjema finner du her.
Søknadsfrist er 1. mars.

Ett felles medlemssystem
Idrettsstyret i Norges idrettsforbund
vedtok på sitt styremøte 13. og 14.
desember 2018 å etablere et felles
medlemssystem for norsk idrett innen 1.
januar 2020. Les mer om hva det vil si
for ditt idrettslag her.
Momskroner tilbake
143 klubber i Finnmark får utbetalt til
sammen 5 663 158 kroner i
momskompensasjon for 2018. Se
oversikt over tildelingen fylkesvis her.

Vellykket Superhelg i Kirkenes
Superhelg 2018 gikk av stabelen i Kirkenes i
oktober. 150 deltakere fra ulike steder i
fylket var kommet for å få faglig påfyll og
nye impulser. De kunne reise hjem til
treneroppdrag og styreverv med mye ny
motivasjon og kunnskap i bagasjen.
Les mer om Superhelg 2018 her og se glimt
fra helga her.

Kan vi få by på et kurs eller to?
Er du klar over at det finnes en drøss med
kurs klubben kan ta for utvikle seg? Vi
anbefaler spesielt kurs i KlubbAdmin og kurs
om klubbens styrearbeid i praksis. Med disse
på plass vil klubben kunne oppleve både en
forenklet klubbhverdag og ny giv.
Les mer om dette her.
Idrettens fanesaker mot høstens valg
I forkant av kommune- og fylkestingsvalget
har NIF sett seg ut tre fanesaker. Disse er:
1. Flere og bedre anlegg
2. Flere i aktivitet
3. Støtt frivillighet og fellesskap
Les mer om FIKs underpunkter til disse her.
Valget gjennomføres 9. september.

Finnmark idrettskrets 100 år
Finnmark idrettskrets fyller 100 år i april!
Dette vil vi feire med seminar og
jubileumsmiddag i forbindelse med
Superhelga som skal være i Lakselv 18.20. oktober. Vi håper så mange som mulig
holder av helga og blir med. Nærmere
informasjon vil komme senere på
www.finnmarkik.no.

Idrettsreiser
I samarbeid med SAS, Scandic og Hertz har
Norges idrettsforbund samlet alle
rabattordningene for idrettsreiser på én og
samme side. Målet er at det skal bli enklere
for idrettslag å bestille fly, hotell og bil på
vei til konkurranse eller treningssamling.
Alle organisasjonsledd i norsk idrett kan
nyte godt av Idrettsreiser. Se siden her.

Idrettstinget 2019
Idrettstinget er Norges Idrettsforbunds
(NIF) høyeste myndighet og holdes hvert
fjerde år innen utgangen av juni.
Idrettstinget 2019 holdes på Lillehammer
24.-26. mai. NIF har laget en samleside
for idrettstinget hvor informasjon om
tingdokumenter, presidentkandidater,
lovverk mm er tilgjengelig.
Alt om idrettstinget 2019 finner du her.

Nulltoleranse
Norsk idrett har nulltoleranse for
diskriminering og trakassering, og har egne
retningslinjer mot seksuell trakassering og
overgrep. Det skal være enkelt å
rapportere. En egen side med alt du trenger
av informasjon skal gjøre det enklere å
rapportere, håndtere og reagere på seksuell
trakassering og overgrep.
Siden finner du her.

Følg FIK på Web og Facebook
Finnmark idrettskrets bruker hjemmesiden
www.finnmarkik.no aktivt for å spre
informasjon til sine medlemmer. Bruk den
aktivt du også! Over 3900 liker oss på
Facebook. Lik oss, og få jevnlige oppdateringer
og påminnelser om ting som er viktig for deg
og ditt idrettslag.

Gjenopptatt klubb
Tana svømmeklubb
Strøket fra NIF
Honningsvåg Innebandyklubb
Isbjørnen Studentidrettslag
Kjøllefjord Motorklubb
Nordstjerna IL
Nuvsvåg Ungdoms & Idrettslag
Nedlagte
Porsanger
Porsanger
Porsanger

grupper
IL – Bandy
IL - Bordtennis
IL - Håndball

Finnmark idrettskrets
Postboks 194, 9711 Lakselv - Tlf 78 46 02 60 - finnmark@idrettsforbundet.no - www.finnmarkik.no

