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SAKSLISTE
1.

FELLES ÅPNING MED FINNMARK IDRETTSKRETS TING
Åpnings- og hilsningstaler.

2.

FELLES KONSTITUERING MED FINNMARK IDRETTSKRETS TING
2.1 Godkjenning av fremmøtte representanter
Styrets innstilling:
Representanter som har levert godkjente fullmakter godkjennes som representanter til ISF Finnmarks
ting (jfr. vedlagt deltakerliste).

2.2 Godkjenning av sakslista
Styrets innstilling:
Fremlagte saksliste godkjennes.

2.3 Godkjenning av forretningsorden
Styrets forslag til forretningsorden:
Det benyttes samme forretningsorden, samme dirigent, sekretær, representanter til å undertegne
protokollen og tellekorps som ved Finnmark Idrettskrets ting.

3.

STYRETS BERETNING
3.1 Beretning for 2016 - 2018
Finnmark Idrettskrets har i perioden 2016 og 2017 hatt ansvaret for alle fellesfaglig utdanning i
Finnmark. Tilskudd til drift og aktivitet er således overført Finnmark Idrettskrets. Det vises
til Finnmark Idrettskrets regnskap og beretning.
Styrets innstilling:
Fremlagte beretning godkjennes som ISF Finnmarks beretning.

4.

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT
Forslag til langtidsplan og budsjett fremlegges ikke på grunn av at ISF Finnmark pr. dato kun er et
rapporteringsorgan for idrettens utdanningsaktivitet i Finnmark. Fellesfaglig utdanning og utvikling
ivaretas av Finnmark Idrettskrets, og fremkommer under idrettskretsens langtidsplan.

5.

TID OG STED FOR NESTE TING I ISF FINNMARK.
Styrets forslag:
Neste ting i ISF Finnmark legges til samme tid og sted som Finnmark Idrettskrets ting 2020.
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6.

REVISJON
I følge ISF Finnmarks vedtekter, pkt 4.1, skal studieforbundets ting tilsette revisor til å revidere
studieforbundets regnskap. Men, da Idrettens Studieforbund Finnmark ikke har eget regnskap er
styrets innstilling:
ISF Finnmarks drift ivaretas av Finnmark Idrettskrets, som også forvalter eventuelle økonomiske midler.
Dette fremkommer i Finnmark Idrettskrets beretning og regnskap, og revideres av idrettskretsens
tilsatte revisor.

7.

VALG
7.1 Valg av styre
ISF Finnmarks styre består av leder, nestleder og det samme antall styre- og varamedlemmer som
Finnmark Idrettskrets styre har.
Styret viser til valgkomiteens innstilling.

7.2 Valg av representanter til Landstinget
Styrets innstilling:
Tinget gir styret fullmakt til å utnevne representanter til Landstinget.

7.3 Valgkomité
Styret viser til valg i Finnmark Idrettskrets, og foreslår personidentisk valgkomité for Finnmark
Idrettskrets og ISF Finnmark.
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STYRETS BERETNING
1.

ORGANISASJON
1.1 Idrettens Studieforbund
Idrettens Studieforbund Finnmark er et regionalt ledd til Idrettens Studieforbund. Det har vært et
regionalt ledd i alle fylker, siden 1.1.1997.
1.2 Medlemmer
Idrettens Studieforbund Finnmarks medlemmer er de idrettslag som er tilsluttet Norges
Idrettsforbund innen Finnmark Idrettskrets grenser, samt lokalledd av øvrige organisasjoner som er
tatt opp som medlemmer etter vedtak på Idrettens Studieforbunds Landsting.
1.3 Voksenopplæringsforbundet
Idrettens Studieforbund er tilknyttet Voksenopplæringsforbundet (Vofo). Idrettens Studieforbund
Finnmark er således en av til sammen 19 studieforbund som er tilknyttet Vofo Finnmark, som er en
paraplyorganisasjon for alle studieforbund.
1.4 Samarbeidspartnere
Idrettens Studieforbund Finnmark har hatt et betydelig samarbeid med Finnmark Idrettskrets, som
fra og med 1.3.2005 har ivaretatt det administrative arbeidet for studieforbundet.

2.

TILLITSVALGTE OG ADMINISTRASJON
2.1 Styret
Styret er personidentisk med styre i Finnmark Idrettskrets, og på idrettskretstinget 2016 i
Lakselv ble følgende valgt:
Leder:
Nestleder:
Medlem
Medlem:
Medlem:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

May Bente Eriksen
Bjørn Roald Mikkelsen
Otilie Næss
Ole Dyrstad
Jørunn M Iversen Holsbøe
Katrine Figenschau Olsen
Erik Karlstrøm

Båtsfjord
Alta
Vadsø
Nordkapp
Hammerfest
Sør-Varanger
Alta

May Iren Strand Gerhardsen
Thomas Darell
Anne Johansen
Andreas Foss Westgaard

Honningsvåg
Hammerfest
Vadsø
Alta

2.2. Valgkomité
Leder:
2 medlemmer
1 varamedlem:
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3.

AKTIVITET
Finnmark Idrettskrets har påtatt seg ansvaret for all fellesfaglig utdanningsaktivitet i Finnmark. Det
vises derfor til Finnmark Idrettskrets beretning på området utdanning og utvikling.

4.

ØKONOMI
Da de regionale stillingene i ISF er fjernet er administrasjon og finansiering av den regionale
utdanningsaktiviteten overtatt av idrettskretsene. I Finnmark er derfor tilskudd til drift og aktivitet
overført Finnmark Idrettskrets og dette er bokført i idrettskretsens regnskap. Det vises derfor til
Finnmark Idrettskrets regnskap for 2016 og 2017.
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VEDTEKTER
FOR
IDRETTENS STUDIEFORBUND
(I S F)
I
FINNMARK

Vedtektene er basert på en norm for vedtekter for Idrettens Studieforbunds fylkesledd.
Denne bygger på "Vedtekter for Idrettens Studieforbund" og er tilpasset organiseringen i hvert fylke.
Normen inneholder minimum av hva som må være med i vedtektene. Ut over dette legges til det som anses
nødvendig for ISF i nettopp dette fylket så lenge tilleggene ikke strider mot ISF's sentrale
vedtekter.
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Vedtektene er utarbeidet av Idrettens Studieforbund, oktober 1996 og redigert av NIF’s lovutvalg etter ISFtinget 1999. ISF Finnmark har foretatt endringer i egne vedtekter, siste gang på tinget i mai 1999.
Februar 2000

VEDTEKTER FOR IDRETTENS STUDIEFORBUND FINNMARK
Vedtatt den 21.05.1995, med endringer senest av 30. mai 1999

1.

Navn og hovedformål
Idrettens Studieforbund Finnmark - heretter kalt ISF Finnmark er et samordnings- og
tilretteleggingsorgan for idrettens utdannings- og opplæringsvirksomhet i Finnmark.
ISF Finnmarks hovedformål er voksenopplæring og annen fellesidrettslig utdanning.
ISF Finnmark arbeider til enhver tid innen rammen av Norges Idrettsforbunds formål.
ISF Finnmark skal gjennom sin virksomhet dyktiggjøre medlemmene og medlemsorganisasjonene til
beste for idrettsarbeidet i Finnmark basert på det kultur- og verdigrunnlag som norsk idrett står for.
Hovedmålet søkes nådd gjennom følgende primæroppgaver:
- å skolere medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
- å arrangere voksenopplæringstiltak åpne for alle
- å legge til rette for utdanning blant idrettsutøvere
- å distribuere materiell innen definerte områder
- å spre informasjon og kunnskap om kultur-og voksenopplæringsspørsmål
- og ellers engasjere seg i alt studie- og kulturarbeid som fremmer medlemsorganisasjonenes og
norsk idretts interesser

2.

Organisasjon
ISF Finnmark’s medlemmer er de idrettslagene som er tilsluttet NIF innen Finnmark idrettskrets’
grenser samt lokalledd av øvrige organisasjoner som er tatt opp som medlemmer etter vedtak på
ISF’s ting
I kommuner der en finner det formålstjenlig, kan det opprettes lokalavdelinger av ISF. Se ellers
punkt 4.4.
For å nå ut til sine medlemmer, kan ISF Finnmark arbeide gjennom idrettens organisasjonsledd
regionalt og lokalt (idrettskrets, særkretser og idrettsråd.)

3.

ISF Finnmark's virkeområder
ISF Finnmark er den samlende enheten for all fellesidrettslig utdanning innen Finnmark Idrettskrets’
grenser og legger tilrette voksenopplæring og annen utdanning for sine medlemsorganisasjoner
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ISF Finnmark skal samordne og lage en helthetlig plan for idrettens utdanningsvirksomhet i
Finnmark basert på medlemmenes behov og overordnede utdanningsstrategier.
ISF Finnmark er forpliktet til å planlegge og gjennomføre sin utdannings- og opplæringsvirksomhet
med sikte på å gi enkeltmedlemmer og deltakere størst mulig innflytelse på mål og innhold.
ISF Finnmark representerer medlemmene overfor offentlige myndigheter i Finnmark i alle
voksenopplærings-spørsmål og i de utdanningsspørsmål som tilligger ISF Finnmark.
ISF Finnmark er ansvarlig for at all voksenopplæring med offentlige tilskudd som gjennomføres i
Finnmark er i samsvar med voksenopplæringsloven og øvrig regelverk.

4.

ISF Finnmark's organer

4.1

ISF Finnmark's ting
ISF Finnmark's ting er øverste organ for ISF Finnmark.
Tinget holdes hvert 2. år, og på tinget møter med stemmerett:
På tinget møter med stemmerett representanter etter de samme representasjonsregler som
gjelder for Finnmark Idrettskrets ting, med tillegg av ISF Finnmarks fylkesstyre.
Ved representasjon for lokallag av nye medlemsorganisasjoner: Nye medlemsorganisasjoner skal
først godkjennes sentralt.
Med tale- og forslagsrett møter daglig leder for ISF Finnmark.
Tinget innkalles av ISF Finnmark's styre med 3 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet, må
være sendt inn 2 måneder før tinget avholdes.
Saker som skal stå på dagsorden er:
-

Beretning for tingperioden
Regnskap med revisors beretning
Innkomne forslag
Langtidsplan og budsjett
Valg av styre
Valg av valgkomiteen
Tilsetting av revisor

Ekstraordinært ting innkalles av ISF Finnmark's styre med minst 1 mnd. varsel etter:
Vedtak av ISF Finnmark's ting, enstemmig vedtak av ISF Finnmark‘s styre, krav fra særkretser og/eller
idrettsråd/ andre medlemsorganisasjoner i ISF som på siste ting representerte minst 1/4 av
stemmeberettigede representanter, krav fra minst 2/3 av særkretsene. Ekstraordinært ting kan bare
de behandle saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.
4.2

ISF Finnmark's ledermøte
Hvert år mellom ISF Finnmark's ting holdes ledermøte.
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På ledermøtet møter ISF Finnmark’s styre, representanter tilsvarende representasjon til
Idrettskretsens ledermøte samt lederne for fylkesledd av andre medlemsorganisasjoner»
Daglig leder for ISF Finnmark møter med tale- og forslagsrett. ISF Finnmark's styre bestemmer
arrangementsformen.
Ledermøtet innkalles av styret med 2 måneders varsel.
Alle som har møterett kan komme med forslag til saker som de ønsker må føres opp på saklisten.
Slike forslag må være ISF Finnmark i hende 1 mnd før møtet. Sakliste utarbeides av ISF Finnmark's
styre og sendes ut 14 dager før møtet. Ved utarbeidelsen av saklisten skal det legges særlig vekt på
spørsmål om statusrapportering i henhold til tingets vedtatte langtidsplan, langtidsbudsjett,
eventuelle endringer i prioriteringer i idrettens utdanningspolitikk i fylket, regnskaps- og
budsjettrapportering og prinsipielle organisasjonsmessige saker. Som fast sak på ledermøtet er
styrets forslag til arbeidsplan for kommende år.
4.3

ISF Finnmark's styre
ISF Finnmark's styre består av leder, nestleder og det samme antall styre- og varamedlemmer som
Finnmark Idrettskrets styre har. Fylkesstyret velges på ISF Finnmark’s ting.
Det kan oppnevnes arbeidsutvalg for ISF Finnmark.
Styret velges for tingperioden som er 2 år.
Daglig leder i ISF Finnmark møter med tale- og forslagsrett
Styret leder ISF Finnmark og representerer dette utad og innen rammen av paragraf 1. Styret fører
tilsyn med virksomheten nevnt under paragraf 3.

4.4

Lokalt
ISF Finnmark's styre bestemmer de organiseringsformer som skal gjelde for eventuelle lokalledd for
ISF Finnmark.

5.

Budsjett, regnskap, kontroll og revisjon
ISF Finnmark's budsjetter og regnskaper skal føres adskilt.
Regnskapet revideres av tilsatt revisor. Revisor arbeider for ISF Finnmark etter” Forskrift til Lov
om Voksenopplæring vedrørende tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll”.
Tildelte voksenopplæringsmidler fra stat via ISF sentralt, fra fylkeskommune eller kommune er å
betrakte som øremerkede midler forbeholdt ISF Finnmark's arbeid og kan ikke overføres andre
arbeidsområder innen idretten.

6.

Finansiering
Voksenopplæringsarbeidet i ISF Finnmark finansieres av VO-midler tildelt fra KUF via ISF sentralt og
fylkeskommunale/ kommunale midler etter de bestemmelser som voksenopplæringsloven og
fylkeskommune/kommune setter for tildeling av slike midler. I tillegg kan arbeidet finansieres
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gjennom tilskuddsordninger fra organisasjonsledd i NIF som i henhold til lovverk og vedtatte planer
har ansvar for utdanning. Det kan innføres kontingentordning etter vedtak på ISF Finnmark’s ting.

7.

Administrasjon
ISF Finnmark’s administrasjon kan lokaliseres til Finnmark Idrettskrets' administrasjon.
Administrasjonen skal ha fellesidrettslig utdanningsarbeid og voksenopplæring som
hovedarbeidsområde (se paragraf 3).
Stillingshjemler eller andel av stillingshjemmel som finansieres gjennom tildelte
voksenopplæringsmidler kan ikke overføres andre arbeidsområder i innen idretten i Finnmark. Det
kan ytes tilskudd til administrasjonen fra idrettens organisasjonsledd for det arbeidet som utføres
for idretten.
Administrasjonen rapporterer til ISF Finnmark's styre. ISF Finnmark rapporterer til ISF sentralt

8.

Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan bare vedtas av ISF Finnmark's ting med minst 2/3 flertall.

9.

Inn- og utmelding

9.1

Innmelding
Idrettslag innen Finnmark Idrettskrets’ grenser som melder seg inn i NIF, blir automatisk registrert
som medlemmer i ISF Finnmark dersom ikke annen beskjed mottas. Lokallag av andre
medlemsorganisasjoner kan melde seg inn i ISF Finnmark samtidig som de melder seg inn i sin
moderorganisasjon.

9.2

Utmelding
Utmelding av idrettslag skjer skriftlig til ISF’s sentralstyre via ISF Finnmark og ansees uttrådt av ISF
3 måneder etter at beskjeden er mottatt av ISF Finnmark. Ved utmelding av NIF vil idrettslaget
automatisk bli strøket som medlem i ISF Finnmark. Utmelding av lokallag av andre
medlemsorganisasjoner skjer skriftlig til ISF’s sentralstyre via ISF Finnmark og ansees uttrådt av ISF
Finnmark 3 måneder etter at beskjeden er mottatt av ISF Finnmark. Ved utmelding av
moderorganisasjonen vil lokallaget automatisk bli strøket som medlem av ISF Finnmark.

10.

Oppløsning
ISF’s fylkesledd kan bare oppløses av ISF sentralt.

