FINNMARK IDRETTSKRETS
Styreprotokoll 11/16-18
Fra styremøte (tlf.møte) torsdag 4.januar 2018
Til stede:
May Bente Eriksen
Bjørn Roald Mikkelsen
Ole Dyrstad
Jørunn Iversen
Otilie Næss
Katrine F. Olsen

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
1.varamedlem

Trond Østgård
Marit Arntzen

organisasjonssjef
idrettsfaglig konsulent

S-SAK 60/16-18:

OPPROP VEDRØRENDE EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING
Troms idrettskrets har sendt ut følgende opprop til særforbund og
idrettskretser;
Situasjonen i norsk idrett er nå så alvorlig at organisasjons øverste myndighet
må komme sammen. Dvs vi må innkalle til et ekstraordinært idrettsting.
Dersom det ikke det er bruk for den øverste myndighet nå, så kan jeg ikke se
hva vi skal med en slik mulighet som loven åpner for (§3.6).
Vi som er ledere innenfor idretten vet nok nå. Åpenhetsvedtaket fra
ledermøte i mai 2017 har fått på bordet tilstrekkelig til at vi ikke lengre kan
ha tillit til det sittende idrettsstyre. Ganske enkelt fordi dette idrettstyret ved
to anledninger har besluttet å si NEI til åpenhet. Altså at de ville holde
hemmelig for egne medlemmer (eiere) og norsk offentlighet, alt det som er
komet fram. Om alkohol, om konsulenter, om First House, om Sotsji , om
OsloOL2022 m.v.
Dersom idrettstinget i 2015 hadde vist det de vet nå, så ville
sammensetningen av idrettstyret blitt en annen. Også derfor må vi ha et
ekstraordinært idrettsting nå. For hver eneste dag som går så skades
idrettens anseelse. Dette går ut over barn og ungdommer i hele landet.
Alle idrettskretser og særforbund oppfordres til å behandle saken. Aller helst i
telefonmøter, som koster minst mulig. I denne saken er det ingen behov for å
møtes fysisk.

Vi oppfordrer idrettsorganisasjonene å sende inn sitt krav til idrettsforbundet
om et ekstraordinært idrettsting innen 15.januar 2018.
Knut Bjørklund
Leder av Troms idrettskrets
Leder i Finnmark idrettskrets har uttalt seg følgende i saken;
Som dere sikkert har fått med dere, har det vært sterke reaksjoner etter den
siste innsynsrunden hos NIF rett før jul.
Troms Idrettskrets har tatt initiativ for å få innkalt til ekstraordinært ting,
med valg av nytt styre i NIF.
Vi i Finnmark Idrettskrets er med våre 3 tingdelegater oppfordret til å støtte
dette. Vi har fram til 15. januar med å gi tilbakemelding på dette.
Jeg foreslår derfor at vi møtes til et styremøte første uka i januar, for å
bestemme oss.
Til opplysning:
Jeg har etter å ha pratet med Bjørn Roald (nestleder i FIK) kjapt lillejulaften
gitt et foreløpig svar på at FIK er villig til å støtte et ekstraordinært ting. Men
jeg håper i det lengste at idrettsstyret selv gjør dette vedtaket og innkaller
ifbm ledermøte i mai/juni.
Slik får man et ekstraordinært idrettsting
Minst en av følgende kriterier må være innfridd, ifølge NIFs lover:
 Vedtak av Idrettstinget.
 Enstemmig vedtak av Idrettsstyret.
 Krav fra idrettskretser og/eller særforbund som representerte minst
40 stemmeberettigede representanter på forrige ting.
 Krav fra minst 2/3 av særforbundene.
Et ekstraordinært idrettsting innkalles av Idrettsstyret med minst en
måneds varsel.
Ekstraordinært idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets støtter kravet fra Troms idrettskrets om at det innkalles
til ekstraordinært idrettsting i NIF. Dette pga situasjonen organisasjonen
befinner seg i etter innsynene etter Åpenhetsvedtaket i NIF, og får å kunne
gjenopprette tilliten til norsk idrett både internt i organisasjonen og eksternt i
forhold til samfunnet for øvrig.
Finnmark idrettskrets oppfordrer idrettsstyret i denne anledningen selv til å
fatte vedtak om å innkalle til ekstraordinært idrettsting i forbindelse med
NIF’s ledermøte i 25. – 26.mai 2018.
Saker Finnmark idrettskrets ønsker tatt opp på et ekstraordinært idrettsting
er;
1) Valg av nytt idrettsstyre
2) NIF’s regnskap for 2015, 2016 og 2017.

