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S-SAK 59/14-16 ANSETTELSE AV PROSJEKTMEDARBEIDER

Viser til vedlagte prosjekt «Treningskompis Finnmark».
Treningskompis Finnmark.
NIF har på vegne av Finnmark idrettskrets søkt og fått innvilget prosjektmidler
på kr.240 000 fra Ekstrastiftelsen for 2016 for prosjekt
«Treningskompis Finnmark».
Prosjektet har en total budsjettramme på kr.400 000 for 2016.
NIF skriver til oss angående tildelingen fra Ekstrastiftelsen;

«Bevilgningen for 2016 er gitt i henhold til prosjektbeskrivelse og budsjett i søknaden.
Her står det ingen kommentarer om antall år. Med andre ord. Prosjektet gjelder for tre
år.»
Innforstått betyr det at vi kan forvente å få prosjektmidler fra Ekstrastiftelsen også i
2017 og 2018.

Treningskompisordningen i Finnmark er skapt av idretten, og er blant annet
etablert som et betydningsfullt forebyggende folkehelsetiltak i Alta og
Hammerfest. Prosjektets målgruppe er mennesker med bistandsbehov. I 2016 2018 skal treningskompiskonseptet videreutvikles, og en ønsker å bruke det
som verktøy for å få etablert varige og forutsigbare idrettstilbud til mennesker
med behov for tilrettelegging, gjennom et nytt prosjekt.
Hovedmål
Prosjektet skal bidra til at flere funksjonshemmede får informasjon og finner et
tilrettelagt aktivitetstilbud lokalt. Vi ønsker å bruke erfaringene fra
treningskompisordningen i Hammerfest, Sør-Varanger og Alta til å finne en
modell som kan skape varige aktivitetstilbud for mennesker med bistandsbehov
i idrettslag/ klubber.
Hovedmålet i prosjektet er å bidra til etablering av minst to nye særidrettstilbud
for mennesker med bistands-behov i fire kommuner.
 Skape en aktiv fritid, trygghet og trivsel for personer som har
bistandsbehov, gjennom tilbud om 4-6 timer organisert, fysisk aktivitet
i uken gjennom skoleåret.
 100 nye medlemskap i idrettslagene som er med i prosjektet.
For å kunne følge opp prosjektet «Treningskompis Finnmark» krever det en
50 % stilling i administrasjonen i Finnmark idrettskrets.

Innsalg klubbutvikling
Finnmark idrettskrets fikk i høst også innvilget kr.100 000 til prosjekt «Innsalg
klubbutvikling» i Nord- Norge fra NIF. Dette prosjektet varer i første omgang
ut første halvår 2016.
Dette er et samarbeidsprosjekt med 10 særforbund og deres idrettslag i NordNorge og Finnmark idrettskrets.
Innslag klubbutvikling i korte trekk:
 Idrettskretsen ringer klubbene til de deltakende særforbundene, med mål om å
få til klubbesøk.
 Når tid for klubbesøk er avtalt, varsler idrettskretsen det respektive
særforbundet om tid og sted for avtalt oppdrag med klubben. Særforbundet må
da stille med veileder til dette, som også følger opp det som kommer frem i
klubbesøket.




Dersom særforbundet ikke har tilgjengelig veileder, kan de låne veiledere fra
andre forbund eller idrettskretsen.
Alle tiltak i klubb skal rapporteres til særforbund.
Prosjekt «Innsalg klubbutvikling» i Nord-Norge krever ca 20 % stillingsressurs
i Finnmark idrettskrets.
Administrative ressurser
Totalt krever prosjektene «Innsalg klubbutvikling» og «Treningskompis
Finnmark» en stillingsressurs på 70 % i administrasjonen. Som tidligere nevnt
har Finnmark idrettskrets redusert antall stillinger fra 4 til 3 i administrasjonen
uten at oppgavene har blitt redusert, og man har hatt relativt stor slitasje på de
ansatte på grunn av arbeidsbelastningen.
For å kunne følge opp prosjektene og også tilføre administrasjonen flere
ressurser så foreslås det å utlyse en hel stilling som prosjektmedarbeider i
Finnmark idrettskrets.
Stillingen er planlagt finansiert ca 70 % av tilførte prosjektmidler og resterende
midler foreslås finansiert av tidligere års overskudd i kretsen. Finnmark
idrettskrets hadde i 2014 et overskudd på kr.601 094, og har i dag en positiv
egenkapital på kr.3 264 107.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets ansetter en prosjektmedarbeider i 100 % stilling i
Finnmark idrettskrets for 2016, og med muligheter for videre ansettelse.
Stillingen finansieres med midler fra prosjektene «Innsalg
klubbutvikling» og «Treningskompis Finnmark» og med midler fra Finnmark
idrettskrets sin egenkapital.

S-SAK 60/14-16 STOREKORSNES KLUBBHUS

Finnmark idrettskrets har mottatt følgende skriv fra Alta Kajakklubb:
Dato: 06.12.15
Alta Kajakklubb sier fra seg bruksrett på forsamlingshuset/klubbhuset på
Storkorsnes
Styret i Alta Kajakklubb ønsker med dette å informere Finnmark Idrettskrets at
vi ønsker å si fra oss bruksretten til forsamlingshuset på Storekorsnes.
Det praktiske som nøkler og lignende kan ordnes med å ta kontakt med
undertegnede.
Vennlig hilsen Paul Olav Røsbø
Leder, Alta Kajakklubb

Storekorsnes IL ble lagt ned 09.10.2002, og deres eiendeler ble overført til
NIF/FIK ved nedleggingen av idrettslaget slik NIF’s lov tilsier.
Eiendelene omfattet eiendom og klubbhus.
I henhold til vanlig prosedyre i slike saker ble Alta idrettsråd kontaktet for
videre overtakelse og bruk av eiendommen. De fattet vedtak at Alta
Kajakklubb skulle overta bruken av eiendommen og klubbhuset. Nå har
klubben frasagt seg bruksretten.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets kontakter Alta idrettsråd og ber om at de finner et nytt
idrettslag som kan overta eiendommen og klubbhuset. Dette under
forutsetning at idrettslaget benytter eiendommen og klubbhuset til idrettslig
virksomhet.

S-SAK 61/14-16 EKSTRATILDELING TIL FAKKELMARKERING I FINNMARK

Vedlagt følger budsjett for fakkelmarkeringen i Alta 11.januar 2016.
I forbindelse med fakkelmarkeringene i fylkene var idrettskretsene lovt av NIF
inntil kr.125 000 til utgiftsdekning. I dag har vi imidlertid fått informasjon om
at dette tilskuddet er redusert til kr.80 000.
Finnmark er første fylke ut i fakkelturneringa. Vi har forholdt oss til den
opprinnelige tildelingssummen på kr.125 000, det er inngått økonomiske
avtaler med dette utgangspunktet. Det vil således være vanskelig så tett opp
mot arrangementet å endre våre avtaler. Det foreslås derfor at Finnmark
idrettskrets går inn med en tilleggsbevilgning inntil kr.25 000 dersom man ikke
greier å komme under kr.80 000 i arrangementskostnader for fakkelmarkeringa.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets bevilger inntil kr.25 000 til fakkelmarkeringa i Alta
11.januar 2016.
Midlene utgiftsføres på post 40016 Tilskudd Andre.

