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S-SAK 2/18-19

GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Vedlegg:

Protokoll fra styremøte 1/18-19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 1/18-19, den 14. juni 2018, godkjennes.

S-SAK 3/18-19 SAKER TIL ORIENTERING
S-SAK 3/18-19 A REPRESENTASJONER
May Bente Eriksen
Årsmøte i Barents Sports Committee, Tromsø 12. juni 2018
Møte i interimsstyret for sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskrets, Tromsø 12.
juni 2018
Arctic Race of Norway, mottakelse i Honningsvåg 17. august 2018

Bjørn Roald Mikkelsen
Årsmøte i Barents Sports Committee, Tromsø 12. juni 2018
Møte i interimsstyret for sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskrets, Tromsø 12.
juni 2018

Marit Arntzen
Årsmøte i Barents Sports Committee, Tromsø 12. juni 2018
Møte i interimsstyret for sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskrets, Tromsø 12.
juni 2018
Arctic Race of Norway, seminar og mottakelse i Kirkenes 15. august 2018

Inger-Lise Eieland
Tiltaksutvikling programområde folkehelse i kommunene, Samarbeidsmøte i Alta 20.-21.
juni 2018

Trond Østgård
Statens fagsamling for fylkesidrettskonsulenter 11.-12. juni 2108

S-SAK 3/18-19 B FINNMARK IDRETTSKRETS REGNSKAP PR. JUNI 2018
S-SAK 3/18-19 C FINNMARK IDRETTSKRETS ANLEGGSFOND
S-SAK 3/18-19 D BARENTS WINTER GAMES 2022
S-SAK 3/18-19 E ÅRSPLAN 2018 FOR FINNMARK IDRETTSKRETS - STATUS
Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

S-SAK 4/18-19 ORGANISASJONSMODELL FOR FINNMARK IDRETTSKRETS
Vedtak:

Fremlagte forslag, organisasjonsmodell for Finnmark idrettskrets, vedtas.
Fastsettelse av styrets ansvarsområder vedtas på neste styremøte.

S-SAK 5/18-19 DELEGASJONSREGLEMENT FOR FINNMARK IDRETTSKRETS
Vedtak:

Fremlagte forslag, delegasjonsreglement for Finnmark idrettskrets, vedtas.

S-SAK 6/18-19 REGLER FOR HASTESAKER OG KONTAKT MED MEDIA
Vedtak:

Fremlagte forslag, regler for hastesaker og kontakt med media, vedtas.

S-SAK 7/18-19 NORDNORSK IDRETT (NNI) MØTE I HAMMERFEST 2.- 4. NOVEMBER 2018
Vedtak:

Rammeprogrammet settes fra fredag kl. 13:00 til søndag kl. 13:00.
Finnmark idrettskrets ber Hammerfest kommune om en omvisning på et kommunalt
anlegg sammen med en orientering om anleggssituasjonen i Hammerfest, behov og
utfordringer.
Temaer som ønskes debattert under NNI:
- Idrettsanlegg
- Økonomi som barriere
- Idrettstinget (lovendringer, kandidater til idrettsstyret, tingsaker)

S-SAK 8/18-19 HØRING: ENDRING AV UTSTYRSORDNINGEN
Vedtak:

Finnmark idrettskrets er ikke enig i de foreslåtte endringene i utstyrsordningen.
Vi ser at det vil være ressursbesparende, men synes at ulempen for de som søker blir for
stor.
Forslag 1
Som nevnt i høringen vil ulempen være at de som søker ikke vet hvor stort tilskudd de
får når utstyret kjøpes inn. Det vil igjen favorisere store idrettslag med solid økonomi/
god likviditet.
Forslag 2
Selv om prinsippet «samme avkorting» innføres vil ikke de som planlegger å søke vite
hvor mange andre som gjør det, og hvor store søknader som kommer inn.
Vi mener at en må videreføre den administrasjonsformen en har i dag, men kanskje med
små justeringer for å forenkle administrasjonen.

S-SAK 9/18-19 HØRING: SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2018
Vedtak:

Føringer for søknaden er statlig idrettspolitikk og idrettens prioriteringer, jfr. idrettens
plandokumenter;
1.
2.
3.
4.
5.

Idrettspolitisk dokument 2015-2019
Utviklingsplanene 2015-2019
Arbeidet med nytt idrettspolitisk program for perioden 2019-2023
Moderniseringsprosjektet «Norsk idrett 2020»
Toppidrettsmodellen «Norsk toppidrett 2022»

Søknaden har fokus på å tilpasse seg fremtidens medlemmer og deres forventninger. I
2017 var omstrukturering og tilpasning av organisasjonen til nye rammevilkår på
agendaen. I 2018 har moderniseringsprosjektet «Norsk idrett 2020» hatt stor
oppmerksomhet. Målet er å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet, gjennom en
medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon.
Svar på høringen:
Finnmark idrettskrets er enig i at en må få frem hvilke prioriteringer idretten har gjort.
Samtidig må man synliggjøre den innsats en allerede gjør og som vi skal fortsette med.
Det viktigste er å vise hva som bidrar til oppfyllelse av statens målsettinger! Her mener
Finnmark idrettskrets at den daglige driften i hele organisasjonen må komme bedre
frem. Merkevaren norsk idrett må løftes opp og frem. Vi må vise til all den gode
aktiviteten en bidrar med i alle kroker og kriker av Norge, og den solide organisasjonen
«norsk idrett» tross alt er.
Den viktigste jobben som gjøres i idretten er den daglige aktiviteten og driften rundt
denne. For å opprettholde det brede idrettstilbudet lokalt, opprettholde
dugnadskulturen og bruke de frivillige ressursene riktig må vi inneha riktig kompetanse,
være riktig organisert og har tilstrekkelig med ressurser. Forenkling av den daglige
driften er også av stor betydning. Fra Finnmark mener vi at det arbeidet idrettskretsene
utfører må tydeliggjøres bedre.
I beskrivelsen av fellestjenestenes betydning for mangfoldet (i sentraladministrasjonen),
kan en dra klare paralleller til den regionale delen av organisasjonen. Søknaden tar for
seg idrettsforbundets støttefunksjoner ovenfor mellomstore og små særforbund, på
område økonomi, juss, personal. Også i regionene er det slik at de store særkretsene
har spisskompetanse internt i organisasjonen. Mens de mellomstore og små har behov
for støtte. Her nevnes organisasjonspleie, ungdomsidrett, internasjonalt
idrettssamarbeid, anleggsutvikling, politisk arbeid, rådgivning, lederutvikling,
organisasjonsutvikling og utdanning på områder som er felles for hele norsk idrett,
idrettspolitikk, samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.
At idrettskretsen har denne spisskompetansen sikrer også dyktiggjøring nedover i
organisasjons-leddene. Dette skjer både gjennom samlinger og seminarer, og gjennom
direkte veiledning i håndtering av konkrete saker. Når det gjelder idrettslagene er det
også slik at store idrettslag, med egne ansatte, krever en annen type oppfølging enn alle
de små idrettslagene som drives utelukkende av frivillige. Organisasjons evne til å hjelpe
de minste underliggende ledd er avgjørende for at idretten skal opprettholde og

forsterke mangfoldet i idrettsbevegelsen. Det er også viktig for å tiltrekke seg dyktige
tillitsvalgte og ansatte på «grasrota».
Vi mener videre at før toppidretten blir prioritert med utøverfinansiering må andre store
utfordringer prioriteres. Å gjøre det enklere å drive idrettslag bør ha hovedfokus denne
perioden. Modernisering/ digitalisering og anleggsarbeidet er da viktigst for
idrettslagene og idrettens medlemmer.

S-SAK 10/18-19 MØTEPLAN 2018
Vedtak:

Neste styremøte avtales via SMS.

