Infoskriv fra Finnmark idrettskrets januar 2018
Godt nytt år idrettsvenner!
2017 ble et turbulent år for idrettsorganisasjonen med åpenhetsdebatten, og påfølgende
kritikk av pengebruken hos NIF. Styret i Finnmark idrettskrets vedtok på styremøte 4.
januar i år å støtte kravet fra Troms idrettskrets om at det innkalles til ekstraordinært
idrettsting i NIF. Dette på grunn av situasjonen organisasjonen nå befinner seg i, og for å
kunne gjenopprette tilliten til norsk idrett både internt i organisasjonen og eksternt i forhold
til samfunnet for øvrig.
De ansatte og styrene i Finnmark og Troms idrettskrets hadde i oktober sitt første møte for
å diskutere sammenslåingen av våre kretser. De nordnorske kretsene har lange tradisjoner
for samarbeid og møtet var preget av en konstruktive diskusjoner og optimisme. Det ble
nedsatt et interimsstyre som har fått som oppgave å gjøre avklaringer rundt oppgaver,
organisering, lokalisering og økonomi fram til vi 1. januar 2020 skal være en organisasjon.
Vår organisasjonssjef Trond Østgård går 1. mars av
med pensjon. Trond har gjort en utmerket jobb med å
lede vår organisasjon helt siden 1989. Han har med sin
store arbeidskapasitet, positive holdning til å reise for å
møte idretten ute i kommunene, og imponerende
kunnskap og erfaring, bidratt sterkt i utviklingen av
Finnmarksidretten. Vi takker for innsatsen og ønsker
han lykke til med pensjonisttilværelsen!
Ellers vil jeg nevne at det er svært gledelig at Finnmark
har fått sitt eget anleggsfond. Jeg håper mange
idrettslag vil benytte muligheten til å søke midler for å
komme videre med sine anleggsplaner. Håper også å se
mange av dere på idrettskretstinget i Kirkenes i juni!
Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Idrettskretsting i Kirkenes
Helga 2.-3. juni holder Finnmark
idrettskrets sitt ting på Scandic Kirkenes
Hotell. Idrettskretstinget er idrettens
høyeste organ i Finnmark. På kretstinget
kan en representant fra hvert idrettslag i
fylket møte, i tillegg til 35 representanter
fra henholdsvis idrettsråd og
særkretser/regioner. Sammen med styret
i Finnmark idrettskrets utgjør disse
tingforsamlingen. Idrettskretstinget er en
av få plasser hvor representanter fra alle
idrettens organisasjonsledd i fylket kan
møtes for å diskutere idrettspolitikk.
Spesielt gjelder dette innenfor områder
som rammevilkår, idrettsanlegg, økonomi
og kompetanseheving i idrettslag.
Representanter til tinget må være valgt på
årsmøte, eventuelt at styret har fått
fullmakt fra årsmøte til å velge
representanter til tinget. Vi minner om
NIFs lov for kjønnsfordeling, som sier at
dersom man skal velge 3 eller flere
representanter til tinget, skal begge kjønn
være representert. Innkalling vil bli sendt
ut innen 2. mars og sakspapirene vil være
klar senest 2. mai. Alt om
idrettskretstinget vil legges ut på denne
siden etter hvert som det blir klart.

Kjærkomment anleggsfond
Etter å ha fått 1,1 millioner kroner i støtte
fra SNN-fondet, har Finnmark idrettskrets
etablert et anleggsfond. Det avsettes 550
000 kroner for 2018 og 550 000 kroner
for 2019. Fondet skal gjøre det enklere
for idrettslag i Finnmark å realisere sine
anleggsdrømmer og midler kan tildeles
idrettslag som er i planleggingsfasen for å
utvikle idrettsanlegg. Les mer om dette
her. Søknadsfrist er 15. april.

Har du innspill til valgkomiteen?
I forkant av idrettskretstinget i Kirkenes i
juni setter valgkomiteen pris på innspill på
kandidater til kretsstyret. Styret i dag:
Leder: May Bente Eriksen, Båtsfjord
Nestleder: Bjørn Roald Mikkelsen, Alta
Styremedlem: Ole Dyrstad, Nordkapp
Styremedlem: Jørunn Margrethe Iversen,
Hammerfest
Styremedlem: Otilie Næss, Vadsø
1. varamedlem: Katrine Figenschau Olsen,
Sør-Varanger
2. varamedlem: Erik Karlstrøm, Alta
Finnmark idrettskrets sin viktigste oppgave
er å arbeide for best mulige
rammebetingelser for idretten i fylket slik at
idretten skal kunne tilby bredest mulig
aktivitetstilbud til sine medlemmer. FIKs
valgkomite består av leder Mai Iren Strand
Gerhardsen, medlemmene Thomas Darell
og Anne Johansen, og varamedlem Andreas
Foss Westgaard. Innspill sendes
finnmark@idrettsforbundet.no.

Rapportering av medlemsopplysninger
Alle idrettslag skal rapportere sine
medlemstall pr. 31.12.17 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.
Anleggsrapport for Finnmark
Finnmark Fylkeskommune og Finnmark
idrettskrets har gjennomført en kartlegging
av situasjonen for idrettsanlegg i fylket. Hva
er status, hvilke anlegg har vi, hvilke
mangler vi, og hvilke trenger vi? Rapporten
er nå klar. Idrettsanleggene i Finnmark er
generelt gode, men noen idretter har store
utfordringer. Spesielt flere svømmebasseng
har store rehabiliteringsbehov.
Les hele rapporten her.

Deler ut to stipend fra Ulvangfondet i 2018
Det skal i år deles ut to stipender på 50 000 kroner
fra Ulvangfondet. Det betyr at sjansen for å nå opp er
større enn noen gang. Ulvangfondet skal medvirke til
at toppidrettsutøvere fra Finnmark kan oppnå best
mulig resultater. Stipend fra fondet kan bare tildeles
utøvere som er tilsluttet idrettslag i Finnmark.
Utøverne må gjennom resultater ha dokumentert
talent, og forsikre at de satser maksimalt på å nå et
topp nasjonalt/internasjonalt nivå innen sin idrett. Det
har blitt delt ut midler fra Ulvangfondet siden 1994.
Neste år avvikles fondet. Men før den tid skal det
deles ut fire stipender på 50 000 kroner, to i 2018 og
to i 2019. I fjor ble stipdendet på 50 000 kroner delt
mellom BUL-spillerne Runa Lillegård og Eline Hegg
(bildet). Kanskje er det du eller noen du kjenner som
mottar stipend i 2018? Les mer om Ulvangfondet og
finn link til søknadsskjema her. Oversikt over hvem
som tidligere har mottatt stipendet finner du her.
Søknadsfrist er 1. februar.

Grønne midler
FeFos grønne midler skal
stimulere til økt friluftsliv og bruk
av naturen. Støtten gis
fortrinnsvis til tiltak som har økt
fysisk aktivitet som formål. FeFo
opplyser at de i år vil prioritere
søknader fra områder i Finnmark
som har fått lite støtte tidligere.
Les mer her.
Søknadsfrist er 15. februar.

Idrettsdugnad kan gi kroner i klubbkassa
Norges idrettsforbund har stiftet Idrettsdugnad.no
som skal gi flere idrettslag større fortjeneste ved salg
av dugnadsartikler. Idrettsdugnad SA et
samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de
idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine
tjenester. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til
idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket,
på grunnlag av deres andel av omsetning med
foretaket. - Vi ønsker å gi idrettslagene mer
konkurransedyktige løsninger for produkter som
egner seg godt for videresalg. Vi kan levere
produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge,
sier Even Nicolaisen (bildet), daglig leder i
Idrettsdugnad SA. Les mer om dette her.

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.
Søknadsfrist er 1. februar.
Prøv Smart Idrettsmat
Målet med Smart Idrettsmat er at
kiosken på idrettsarenaen får et
større og mer variert tilbud som
bidrar til at voksne og barn gjør
gode valg når sulten melder seg.
Les mer her.

ExtraStiftelsen
Idrettslaget ditt kan søke midler fra
ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til
prosjekter rettet mot utsatte grupper. Dere kan
søke om midler til prosjekter som går over 1, 2
eller 3 år som har som mål å inkludere
mennesker med funksjonsnedsettelse,
innvandrerbakgrunn eller andre utsatte grupper.
Les mer her. Neste søknadsfrist til NIF for
forhåndsgodkjenning er 15. februar.

750 000 kr til Vadsø Atletklubb
Vadsø Atletklubb (bildet) var en av syv
prosjekter i regi idretten som fikk
støtte fra ExtraStiftelsen da midlene
ble fordelt like før jul. Prosjektet deres
heter «Atleten, et grenseløst
aktivitetshus». I sin søknad skrev
klubben med Inger Undstad i spissen
at Atleten Kulturhus skal bli et
regionalt senter for integrering, et
sted der alle uansett alder og etnisitet
opplever trivsel og tilhørighet gjennom
felles aktivitet og opplevelser. Ulike
former for fysisk aktivitet skal være
den viktigste bærebjelken. Ved å
legge til rette for gode og varierte
aktivitetstilbud bygger vi byens
kraftsenter, et sted der flere
innvandrere blir fysisk aktiv. Midlene
skal blant annet gå til å ansette en
prosjektleder.
- Prosjektene som får midler fra
ExtraStiftelsen jobber for å inkludere
mennesker som er mindre
representerte i idretten. Ofte krever et
slikt arbeid ekstra ressurser. Derfor er
NIF svært takknemlig for bevilgningen
fra ExtraStiftelsen. NIF er også
takknemlig og har stor respekt for
idrettslag som tar et ekstra ansvar for
inkludering. Prosjektene bidrar til å
øke mangfoldet i vår organisasjon,
sier NIFs koordinator for prosjektene,
Line Hurrød. Vadsø Atletklubb er en
klubb med mange jern i ilden.
Tidligere har de fått 100 000 kroner
fra gjensidige stiftelsen og 60 000
kroner fra fiskeridirektroratet til
prosjektet «Fargerike smaker fra en
ren fjord».

Arctic Race of Norway til Finnmark
Nylig ble det klart at sykkelrittet Arctic Race of
Norway (ARN) i 2018 legges til Finnmark.
Samtlige etapper skal gå her og for første gang
er også Øst-Finnmark med. Rittet gjennomføres
16.-19. august og etappene blir slik:
Etappe 1: Vadsø-Kirkenes
Etappe 2: Tana-Kjøllefjord
Etappe 3: Honningsvåg-Hammerfest
Etappe 4: Kvalsund-Alta
Les mer om ARN her.

Seksuell trakassering og overgrep
Norsk idrett tar seksuell trakassering og
overgrep på alvor, men vet også at dette er et
tema som må løftes opp. Allerede i år 2000
vedtok Idrettsstyret egne retningslinjer mot
trakassering og overgrep for hele norsk idrett.
Disse retningslinjene oppfordrer vi alle til å
gjøre seg kjent med. Du finner dem her. En ny
veileder gjør det også lettere å rapportere,
håndtere og reagere på seksuell trakassering
og overgrep i idretten. Les mer om dette her.
Protokoller og infoskriv på nett
Ønsker du å lese protokoller fra møter i
Finnmark idrettskrets’ styre eller fra de siste
idrettskretstingene, finner du dem på nett. Det
samme gjelder nyhetsbrev og inforskriv fra FIK.

Hvem bør hedres neste gang?
På idrettskretstinget i Kirkenes i juni vil
det bli delt ut nye hedersbevisninger.
Har du forslag om noen som har gjort
en bemerkelsesverdig innsats for
idretten i Finnmark håper vi du tipser
oss. Statutter og oversikt over tidligere
tildelinger finner du her. Forslag sendes
finnmark@idrettsforbundet.no innen 1.
april.

Heder og ære
På idrettshelga i Alta i oktober ble det delt ut
ulike hedersbevisninger. Hederstegn for aktiv
innsats ble tildelt Ingrid Lindbäck Nilsen fra
FUTT Helsesportlag i Hammerfest. Hederstegn
for administrativ innsats ble tildelt Kjell Kålheim
fra Båtsfjord Sportsklubb. Bragdpokalen for
2016 ble tildelt Ann Cathrin Lübbe fra
Hammerfest Rideklubb for gull i Paralympics i
Rio i dressurridning. Les mer om dette her.

Glimt fra Idrettshelga 2017
Idrettshelga 2017 ble gjennomført i Alta i
oktober som et samarbeid mellom Finnmark
idrettskrets og Finnmark Fotballkrets. Også
Olympiatoppen Nord-Norge, UIT Norges
arktiske universitet og flere særkretser var
involvert. Nærmere 350 personer deltok på
ulike kurs, samlinger og foredrag i løpet av
helga. Kjetil Siem og Honey Thaljieh fra FIFA
bidro med ett av tre motivasjonsforedrag. Til
høsten møtes vi til Superhelg i Øst-Finnmark.
Glimt og synspunkter fra idrettshelga i Alta kan
du se 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.
Årsmøtet skal blant annet behandle
idrettslagets årsberetning, regnskap i
revidert stand, forslag og saker,
fastsette medlemskontingent og
treningsavgift, vedta budsjett, behandle
organisasjonsplan og foreta valg av
både styre, revisorer og valgkomite.
Husk også å oppnevne representant for
deltakelse på idrettskretstinget hvis det
ikke er styret som får fullmakt til å
oppnevne denne. Komplett oversikt over
alt du trenger å vite om årsmøtet finner
du her.

Søk midler 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
2017 ble midlene fordelt på syv klubber.
Kautokeino ILs nye turngruppe (bildet)
var en av dem, de fikk 25 000 kroner til
innkjøp av airtrack. Mer informasjon og
søknadsskjema finner du her.
Søknadsfrist er 1. mars.
Publisering av bilder og filmer
I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig
deling og publisering av bilder. Norges
idrettsforbund ønsker derfor å sette
søkelyset på hvilke retningslinjer som
gjelder for publisering av bilder og film
av våre medlemmer. Idrettsforbundet
har laget noen enkle retningslinjer for å
bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere,
frivillige og foresatte av barn i idrettslag.
Les mer om dette her.
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 og søk 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.

Grasrotandelen øker med to prosent
2018 blir et jubelår for alle idrettslag som
mottar penger fra Grasrotandelen. Fra og
med 1. januar økte nemlig Grasrotandelen
fra fem til syv prosent noe som vil gi enda
mer klirrende mynt i klubbkassene. For at
ditt lag eller forening skal motta midler fra
Grasrotandelen, må det være registrert i
Frivillighetsregistret i
Brønnøysundregisteret. Under registreringen
i Frivillighetsregisteret (Samordnet
registermelding) må dere som ønsker det
hake av for «Skal enheten delta i
Grasrotandelen»? og velge Ja. Spillere hos
Norsk Tipping kan tilknytte seg en
grasrotmottaker hos en kommisjonær eller
på Norsk Tippings nettside. Tips til hvordan
din klubb kan øke pengestøtten fra
Grasrotandelen finner du her.
Les mer om Grasrotandelen her og om
økningen her.

Sammenslåing med Troms idrettskrets
Idrettsstyret har vedtatt at norsk idrett skal
gjøre nødvendige strukturelle endringer for
å tilpasse organisasjonen til
regionsreformen. Når Troms fylke og
Finnmark fylke skal slås sammen, følger det
at også Troms idrettskrets og Finnmark
idrettskrets gjør det samme. Idrettskretsene
er allerede i gang med prosessen, selv om
formell sammenslåing først skjer fra
01.01.2020. De nordnorske idrettskretsene
har i lang tid hatt et godt samarbeid seg
imellom, både via egne møteplasser,
gjennom Barentsidretten og i forbindelse
med Olympiatoppens satsning i Nord-Norge.
Utgangspunktet for videre samarbeid og
fremtidig sammenslåing er derfor veldig bra.
Les mer om dette her.

Trond takker av, Marit tar over
Etter 29 år som organisasjonssjef for
Finnmark idrettskrets, går Trond Østgård av
med pensjon fra 1. mars. Nestleder ved
kontoret og idrettsfaglig konsulent Marit
Arntzen er konstituert som orgsjef i
forbindelse med sammenslåingen med
Troms idrettskrets. Marit er godt kjent i
idrettsorganisasjonen og har hatt ulike
roller siden 1987. - Jeg vil jobbe videre for
at idrettskretsen skal ha stor treffsikkerhet i
tilbudet til idrettslagene og at vi sammen
med idrettsrådene skal gjøre det vi kan for
å bidra til best mulig rammebetingelser for
idretten, lover Marit.
Idrettsavtaler
Det er mange penger å spare ved å
bruke de gunstige idrettsavtalene til
Norges idrettsforbund.

Se etter kurs i kalenderen
Å bidra med kompetansehevende tiltak til
klubbene er en av idrettskretsens viktigste
oppgaver. Vi har allerede fylt opp kalenderen
med mange ulike kurs, ta en titt i den ved
jevne mellomrom. Her kan du lese om de ulike
kursene man kan bestille. Ta kontakt med
marit.arntzen@idrettsforbundet.no
hvis din klubb har noen kursønsker.
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 3700 liker oss på
Facebook. Lik oss du også, og få jevnlige
oppdateringer og påminnelser om ting som er
viktig for deg og ditt idrettslag.

Rekordstor utbetaling
148 idrettslag i Finnmark fikk til
sammen tilbakebetalt 5 420 982 kroner
i momskompensasjon. I Norge får hele
5521 idrettslag utbetalt 353 millioner
kroner. Utbetalingen er rekordstor.
Momskompensasjon kan enkelt søkes i
forbindelse med samordnet
rapportering i april. Det eneste dere
trenger å gjøre er å oppgi brutto
driftskostnader for 2017. Se hvem i
Finnmark som har fått momskroner
nederst i denne oversikten.

Gjenopptatt klubb
Hammerfest Pistolklubb
Ny gruppe
Hasvik IL - Svømming
Strøket fra NIF
Stjernøy IL (Alta)
Navneendring
Alta Snøscooterforening til Alta
Motorsportklubb
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