Nyhetsbrev fra Finnmark idrettskrets januar 2014
Godt nytt år idrettsvenner!
Nok et aktivt og begivenhetsrikt idrettsår er over. Mange
idretter er midt i sesongen, mens andre er godt i gang med
forberedelsene til en ny sesong. Felles for idrettene er at de
drives av ildsjeler og frivillige som har et brennende
engasjement. Et engasjement som smitter og motiverer alle
oss som jobber for Finnmarksidretten.
Innen 31. januar skal alle idrettslag ha gjennomført den
årlige idrettsregistreringen. Tallene fra idrettsregistreringen
danner grunnlag for ulike økonomiske støtteordninger og
brukes til å lage statistikker om og for idretten. Disse
statistikkene brukes både for og mot oss. Det er derfor
viktig at tallene rapporteres korrekt, slik at vi får en
nøyaktig oversikt både over medlemstall og aktivitet.
Lørdag 10. mai avholder Finnmark Idrettskrets ting i
Kautokeino. Vi oppfordrer alle idrettsråd, særkretser og
klubber til å delta, slik at vi sammen kan diskutere og
prioritere de idrettspolitiske sakene som er viktigst for
Finnmarksidretten de neste 2 årene. Under tinget i Vadsø i
2012 var anleggspolitisk plan en av sakene som ble tatt
opp. Her vedtok tinget at det skal arbeides for å få reist en
Barentsishall i Kirkenes som et fyrtårnsanlegg i Finnmark.
Det er gledelig å se at arbeidet for å få dette til er godt i
gang, og at de fleste anlegg omtalt i anleggspolitisk plan
faktisk er under realisering. Her er det bare å stå på videre!
Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Skøyteisen i Vikingskipet testes.

Idrettsregistreringen er i gang
Idrettsregistreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene
rapporterer nøkkelinformasjon til NIF på en enkel nettbasert løsning. Tallene fra
idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale
aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra
idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten. Rapportering til NIF er et
krav til alle idrettslag. Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av
tilskudd og i ytterste konsekvens kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og i
tilknyttede særforbund jf. NIFs lov § 10-2.
Alt du trenger å vite om idrettsregistreringen finner du her.
Husk fristen fredag 31. januar klokken 24.00!

Ishavskraftfondet øker til 80 000 kroner
Hvert år deles det ut midler fra
Ishavskraftfondet til tiltak som skal fremme
barne- og ungdomsidretten i nord. Tidligere
var fondet på 30 000 kroner. De to siste
årene har fondet vært på 50 000 kroner. Fra
i år har Ishavskraft besluttet å øke fondet til
80 000 kroner. Dette er gode nyheter for
idretten i Finnmark og åpner for enda bedre
muligheter for idrettslagene til å realisere
små og store prosjekter.
Retningslinjer for fondet finner du her.
Søknad sendes her.
Søknadsfrist er 1. mai.

Momskompensasjon idrettsanlegg
Nå kan det søkes om
momskompensasjon for idrettsanlegg.
Tre krav må være oppfylt for at en kan
få tildelt midler fra ordningen:
Byggingen av anlegget må være
igangsatt etter 1. januar 2010
Det må foreligge en godkjent søknad om
spillemidler for anlegget. Spillemidlene
behøver ikke å være utbetalt.
Anlegget må være ferdig bygget,
regnskapet må være avsluttet og
revisorattest må foreligge. Det er det
samme regnskapet og den samme
revisorattest som skal ligge til grunn for
søknaden som en benytter i forbindelse
med utbetaling av spillemidler.
Les mer om ordningen her.
Søknadsfrist er 15. mai.

Idrett for funksjonshemmede
Det vil i løpet av vinteren komme en ny fane
på idrettskretsens nettside som heter
«Integrering». Her vil vi legge ut alt som
gjelder idrett for funksjonshemmede.
I mellomtiden finner du en aktivitetsoversikt
for idrett for funksjonshemmede i
Nord-Norge her.

Guide til idrettsforeldre
Siden familien og spesielt foreldrene er
en viktig del av utviklingen til barn og
unge i idretten, har Olympiatoppet
utviklet noen anbefalinger som har til
hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre
forståelse av sin rolle.
Foreldreguiden kan du se her.

Hederstegn og Bragdpokal
Under superhelga i høst ble det delt ut
velfortjent heder og ære. Ekteparet
Harald Einvik og Eva Helgesen Einvik fra
Alta mottok hederstegn for administrativ
innsats. Maja Erlandsen fra Tana mottok
Finnmark idrettskrets’ bragdpokal for
2012. Maj Helen Heggeli Helgesen fra Alta
ble tildelt idrettsmerkets hederstegn.

Klart for Barents Winter Games
4.-6. april er det ventet mer enn 700 deltaker
fra 11 forskjellige idretter til Tromsø for å delta i
Barents Winter Games. Ungdommer og unge
voksne i alderen 15-25 år skal kjempe om
medaljer, heder, ære, og ikke minst treffe
idrettsutøvere fra hele Barentsregionen.
Idrettens Barentssamarbeid er det største
kultursamarbeid i Barentsregionen. Nå er
samarbeidet tatt et steg videre i form av
Barents Games med Summer Games og Winter
Games annethvert år.
Idretter som inviteres til Tromsø:
Innebandy
Skiskyting
Skyting
Svømming
Bordtennis
Futsal
Turn
Badminton
Ishockey
Skøyter
Bryting
Idrett for
funksjonshemmede
Følg Barentsidretten og Barents Games på
Facebook og på www.barentsgames.no.
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Søk på Ulvangstipendet!
Er du en av fylkets lovende
idrettsutøvere og konkurrerer på
høyt nivå, eller kjenner du noen
aktuelle kandidater? Nå er det på
tide å søke på Ulvangstipendet
2014. Stipendet på 30 000 kroner
skal medvirke til at utøvere fra
Finnmark kan oppnå best mulig
resultater. I fjor ble stipendet tildelt
skiløper Bjørn Vidar Suhr fra Alta.
Hvem får det i år?
Les mer om Ulvangfondet her.
Søknadsfrist er lørdag 1. februar.

Folkehelse og tilskuddsmidler 2014
Finnmark fylkeskommunen skal fremme folkehelse
innen de oppgaver og virkemidler som fylkeskommunen
er tillagt. Tilskuddsforvaltning er et viktig virkemiddel
og mange av tilskuddsordningene har frivillige
organisasjoner, lag og foreninger som målgruppe
Her er oversikt over tilskuddsordninger:
Tilskudd til friluftslivtiltak – Søknadsfrist 15. januar.
Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv – Søknadsfrist 1. februar.
Tilskudd til merking av stier og turkløyper i Finnmark – Søknadsfrist 1. februar.
Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og integreringstiltak – Søknadsfrist 15. mars.

Superhelga
Superhelga 2013 gikk av stabelen i Karasjok i
oktober. Over 100 deltakere hadde tatt turen for å
få faglig påfyll, oppleve inspirerende forelesninger og
være med på actionfylte aktiviteter. Mange lot seg
imponere av bordtennisspiller Tommy Urhaugs
historie om hans vei til gullmedalje i Paralympics i
London 2012. Årets Superhelg blir i Alta til høsten.
Nøyaktig hvilken helg det blir er ikke fastsatt. Glimt
og erfaringer fra Superhelg 2013 kan du se her.

Finnmark idrettskrets holder idrettskretsting i Kautokeino 10. mai
Lørdag 10.mai arrangerer Finnmark idrettskrets sitt idrettskretsting på Thon Hotel
Kautokeino. 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 for idretten i Finnmark, idrettsanlegg,
økonomi og utdanning/kompetanseheving i idrettslag. Representanter fra idrettslag,
idrettsråd og særkretser/regioner til Finnmark idrettskrets’ ting må være valgt på årsmøte,
eventuelt at styret har fått fullmakt fra årsmøte til å velge representanter til tinget. Vi
minner også om NIF’s 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 10. februar. Alt om tinget vil bli lagt ut på www.finnmarkik.no.
Valgkomiteen ønsker innspill
Frem mot idrettskretstinget arbeider valgkomiteen aktivt for å sette
sammen et forslag til styre for idrettskretsen. Leder for
valgkomiteen, Benn Larsen, opplyser at de ønsker en miks av de
som nå sitter i styret og nye representanter. Det er spesielt viktig å
få inn kandidater fra de mest folkerike kommunene i Finnmark.
Styret i Finnmark idrettskrets består i dag av:
Leder May Bente Eriksen, Båtsfjord
Nestleder Ole Dyrstad, Nordkapp
Styremedlem Thorbjørn Johnsen, Loppa
Styremedlem Ingrid Steinlein, Porsanger
Styremedlem Jon-Arne Dolonen, Gamvik
Varamedlem Nils Roger Simensen, Hammerfest
Varamedlem Gunn Anita Skoglund Sara, Karasjok
Innspill til kandidater til idrettskretsstyret sendes bennl@online.no
eller finnmark@idrettsforbundet.no innen 15. mars.
Momskompensasjon for varer og tjenester
Det er gledelig å se at stadig flere lag og klubber i Finnmark
benytter seg av muligheten til å søke momskompensasjon
ved kjøp av varer og tjenester. I 2013 var det 102 lag som
tilsammen fikk tilbake 3 999 258 kroner. I 2012 var det 98
søkere som tilsammen fikk 2 528 247 kroner. Fortsatt er det
nok mange av våre vel 200 idrettslag som enkelt kunne
skaffet tilbake noen kroner til klubbkassa ved å søke. Det vil
bli sendt ut informasjon både fra NIF og idrettskretsen når
tiden for å rapportere inn tall nærmer seg til høsten.
Tildelinger for 2013 kan du se her.

Protokoller på web
Protokoller fra
styremøtene i Finnmark
idrettskrets legges ut på
idrettskretsens nettside et
par uker etter avholdt
møte. Her ligger også
protokoller fra de to siste
idrettskretstingene.
Protokollene finner du her.

Mange kursmuligheter
Finnmark idrettskrets arrangerer en rekke kurs
denne vinteren. Her er det gode muligheter for
faglig påfyll. Følg med i kalenderen på
www.finnmarkik.no for nye kurs.
Her er oversikt og link til kurs som er klare:
28. januar: Treningskompiskurs i Kirkenes.
31. januar: Aktivitetslederkurs i Kirkenes.
4. februar: Styrekurs i Hammerfest.
5. februar: KlubbAdminkurs i Alta.

Grønne midler
Alle frivillige lag og foreninger kan
søke på FeFos grønne midler. Midlene
skal stimulere til økt friluftsliv og bruk
av naturen. Støtten gis fortrinnsvis til
tiltak som har økt fysisk aktivitet som
formål. Det gis normalt ikke støtte til
etablering og drift av faste bygg og
anlegg. Les om grønne midler og søk
her. Søknadsfrist er 15. februar.

Skattefradrag for gaver
I dag 15. januar er siste frist for idrettslag,
klubber og særforbund som ønsker å benytte
seg av ordningen med skattefradrag for gaver.
Elektronisk søknadsskjema kan sendes inn her.
Informasjon om ordningen finner du her.
Hvem bør hedres?
I forbindelse med idrettskretstinget 10. mai vil
idrettskretsen dele ut hederstegn for
administrativ og aktiv innsats, samt
Bragdpokalen for 2013. Vet du om noen som
har gjort en bemerkelsesverdig innsats innenfor
idretten i Finnmark? Hvilken finnmarking mener
du sto for årets idrettsbragd i 2013? Send en
e-post med forslag og kort begrunnelse til
finnmark@idrettsforbundet.no.
KlubbAdmin
Har din klubb tatt i bruk KlubbAdmin, idrettens
enkle løsning for medlemsadministrasjon?
Informasjon om løsningen 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 2000 liker oss på Facebook. Lik oss og få
jevnlige oppdateringer og påminnelser om ting
som er viktig for ditt idrettslag.

ExtraStiftelsen
Stiftelsen fordeler overskuddet fra
Extra-spillet til frivillige
organisasjoners prosjekter som
fremmer fysisk og psykisk helse,
mestring og livskvalitet.
Les mer om stiftelsen her.
Søknadsfrist er 15. juni
Nye klubber
Alta Casting og fluefiskeforening
Isbjørnan masters svømmeklubb
Vadsø Sportsskytterklubb
Ny gruppe
Billefjord IL - Bandy
Strøket fra NIF
Banak Pistolklubb
Båtsfjord Bueskytterklubb
Haldetoppen Telemarkslaug
Nordkapp Innebandyklubb
Tana Svømmeklubb
Vadsø Biljardklubb
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