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S-SAK 33/18-19

HØRING – NIF’S LANGTIDSPLAN NIF «IDRETTEN VIL»

Dokument:

Høringsdokument – NIFs langtidsplan, som er første del av det som skal
utgjøre forslaget til Idrettstinget.

Vedtak:

Utarbeidet høringssvar sendes Norges idrettsforbund. Finnmark idrettskrets
forutsetter i sitt svar at idrettskretsene også blir hørt i del to, interessepolitisk
dokument.

S-SAK 34/18-19

HØRING – LOVREVISJON TIL IDRETTSTINGET

Dokument:

Lovrevisjon- høringsdokument fra NIF.
Det vises til NIFs høringsdokument med høringsfrist 4. februar.
Administrasjonen har utarbeidet et dokument der en har trukket ut de viktige
endringene og markert hva styret bør diskutere/ sjekke av.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider svar på høringen, basert på vedlagte forslag og
styrets signaler. Godkjenning foretas på styremøtet 4. februar.

S-SAK 35/18-19

LOVSAK TIL IDRETTSTINGET

Vedtak:

Finnmark idrettskrets fremmer følgende forslag til Idrettstinget (endringer i
gjeldende bestemmelse er understrøket):
II. Tillitsvalgte og ansatte
§ 2-4. Kjønns- og aldersfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved
representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn.
Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2) I NIF, IK, IR og SF, SK skal det ved valg/oppnevning av styre velges minst en
person under 26 år. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen
av aldersfordelingen.
(3) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med
bestemmelsen, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/ tinget sende ut
innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende
medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre,
komité mv. er valgt.
(4) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille
kjønnsbestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall
representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.
(5) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle
bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting, jf. § 2-3, eller foreta
ny oppnevning.
(6) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger
særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt
mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være
sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter
årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av
gangen.
Begrunnelse:
Begrepet likestilling har tradisjonelt vært benyttet i forhold til
kjønnslikestilling, også i idretten. I dag opplever mange unge at de ikke
slipper til i posisjoner hvor de gis reell påvirkning gjennom idrettspolitiske
diskusjoner og beslutningsprosesser. Begrepet likestilling kan da også
benyttes i forhold til alder.
Unge mennesker ønsker å bidra i organisasjonen og ønsker også reell
påvirkningsmulighet gjennom styreverv. Det handler om ideer, verdier og
standpunkter. Hvis en gruppe medlemmer er under-representerte, i
betydningen mye mindre til stede i valgte fora, er det både et spørsmål om
alles synspunkter og erfaringer blir ivaretatt og et spørsmål om det i praksis
er like muligheter til deltakelse. På bakgrunn av dette har Finnmark

idrettskrets styre bestemt at en ønsker å fremme et forslag som skal gjelde
alle organisasjonsledd unntatt idrettslag.

S-SAK 36/18-19

FANESAKER – BUDSKAP TIL FINNMARKSPOLITIKERNE

Vedtak:

Fremlagte forslag vedtas som Finnmark idrettskrets fanesaker til valget 2019.

S-SAK 37/18-19

STYREMEDLEM TREKEKR SEG

Vedtak:

Fredrik Helgesen fratrer sitt verv som styremedlem og Dan Roger Guttorm
rykker opp fra varamedlemplass.

S-SAK 38/18-19

DIGITALISERINGSLØFTET OG FINANSIERING I 2019 OG 2020

Vedtak:

Finnmark idrettskrets sender brev med sine synspunkter på finansieringsforslaget til Norges idrettsforbund, basert på diskusjon i styret.

S-SAK 39/18-19

ORIENTERINGER

S-SAK 39/18-19 A
S-SAK 39/18-19 B

FORESPØRSEL FRA ALTA OG OMEGN TURLAG ANG. EIENDOM PÅ
STOREKORSNES
FORSLAG TIL IDRETTSTINGET FRA NORDLAND IDRETTSKRETS

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

