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GODKJENNING AV PROTOKOLLER
Følgende protokoller er til godkjenning:
- Styreprotokoll 3/14-16 fra styremøte i Lakselv onsdag 27.august 2014
- Styreprotokoll 4/14-16 (mailmøte) fredag 26.september 2014

VEDTAK:

Styreprotokoll 3/14-16 fra styremøte i Lakselv onsdag 27.august 2014 og
styreprotokoll 4/14-16 (mailmøte) fredag 26.september 2014 godkjennes.
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SAKER TIL ORIENTERING
a) Representasjoner
May Bente Eriksen:
Møte med styret i Barentssekretariatet, Tromsø 11.09.14
IK-ledermøte, Drammen 12. – 14.09.14
Styremøte i Barents Sport Committee, Kirkenes 23.09.14
Barne- og ungdomsseminar, Kirkenes 23.09.14
Møte med fylkesvaraordfører, Alta 29.09.14
Fylkeskulturkonferansen, Karasjok 02.10.14
Superhelga, Alta 17.-19.10.14
Ingrid Steinlein:
NIF’s anleggskonferanse, Trondheim 17.-19.10.14
Andreas Foss Westgaard:
Superhelga, Alta 17.-19.10.14
Jon-Arne Dolonen:
Superhelga, Alta 17.-19.10.14
Trond Østgård:
Ekstraordinært årsmøte Karasjok IR, Karasjok 17.09.14
Styremøte i Barents Sport Committee, Kirkenes 23.09.14
Barne- og ungdomsseminar, Kirkenes 23.09.14
Møte med fylkesvaraordfører, Alta 29.09.14
Fylkeskulturkonferansen, Karasjok 02.10.14
Ekstraordinært årsmøte Porsanger IR, Lakselv 14.10.14
Møte med UiT Alta og Olympiatoppen Nord, Alta 17.10.14
Superhelga, Alta 17.-19.10.14
Seminar idrettens lovsaker, Oslo 23.10.14
Ekstraordinært årsmøte, Karasjok IR 29.10.14
Marit Arntzen:
Fylkeskulturkonferansen, Karasjok 01.-02.10.14
Superhelga, Alta 17.-19.10.14
b) Regnskap pr.30.09.14
Vedlagt følger regnskapsrapport pr.30.09.14.
Org.sjefen vil redegjøre for regnskapet på styremøtet.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.
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STRYKING AV IDRETTSLAG
Følgende lag har ikke meldt inn medlemmer på idrettsregistreringen for
2013; Hammerfest Pistolklubb, Skarsvåg UIL, Vadsø Skytterlags
Sportsskyttergruppe og Viddelaget, Alta.
Alle idrettslag må ha minst 10 medlemmer over 15 år for oppfylle kravene til
i NIF’s lov vedrørende styreverv, og således til medlemskap i NIF/FIK.
Finnmark idrettskrets har prøvd å kontakte lagene, med følgende resultat:
Skarsvåg UIL; Tilbakemelding pr telefon om at laget er lagt ned.
Hammerfest Pistolklubb; Ingen tilbakemeldinger
Vadsø Skytterlags Sportsskyttergruppe; Ingen tilbakemeldinger, men det er
dannet et nytt idrettslag da laget er blitt ekskludert i Vadsø skytterlag.
Viddelaget; Tilbakemelding pr telefon om at de skulle sende medlemsliste,
ikke mottatt noe.
Finnmark idrettskrets har også hatt annonse i avisene Finnmark Dagblad og
Finnmarken den 6. oktober med 3 ukers frist for tilbakemelding om at
dersom lagene ikke melder seg så vil de bli strøket. Ingen av lagene har
meldt seg.

VEDTAK:

Følgende idrettslag strykes som medlem i NIF/FIK da de ikke lenger oppfyller
medlemsforpliktelsene for medlemskap:
-
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Hammerfest Pistolklubb
Skarsvåg UIL
Vadsø Skytterlags Sportsskyttergruppe
Viddelaget, Alta.

DRIFTSMIDLER TIL SÆRIDRETTER OG OLYMPIATOPPEN NORD
Bakgrunnen for saken er de siste årene har det skjedd en stor utvikling når
det gjelder organiseringen av særidrettene i Norge. Utviklingen er at det blir
stadig flere særidretter og regioner registrert, mens antall særkretser går
ned. Mens Finnmark i 1999 hadde 21 særkretser/utvalg og 2 nordnorske
regioner registrert, har vi i dag 11 særkretser og 8 regioner.
I 2013 mottok kun en region, bordtenning, driftsmidler fra Finnmark
idrettskrets, da de andre ikke greide å dokumentere sin aktivi tet i fylket i
henhold til kriteriene
Kriteriene for å motta driftsmidler for regionene, er at de har minst 5 lag i
Finnmark og at de rapporterer tiltak og midler som er brukt på utøvere og
lag i Finnmark. Fire regioner kan i dag etter kriteriene motta driftsmidler,
disse er sykling, bordtennis, håndball og bandy (innebandy). Skøyter og
dansing har for få lag i Finnmark til å kunne motta driftsmidler, mens
motorsport og bedrift ikke har rapportert særkretsaktivitet i fylket.

På idrettskretstinget i Kautokeino i mai ble følgende vedtak fattet i saken;
Kriteriene for driftsmidler fra Finnmark idrettskrets til særidrettene endres
slik at 20 % av driftsmidlene til særidrettene avsettes til Olympiatoppen Nord
(OLTN), nordnorske regioner og særidretter uten særkrets i Finnmark.
Midlene til de nordnorske regioner og særidretter uten særkrets i Finnmark
skal benyttes til «særkretstiltak», det vil si klubbutvikling innenfor
særidretten. Midlene til OLTN skal brukes til toppidrettssatsing. Styret i
Finnmark idrettskrets får fullmakt til å utarbeide nærmer søknadskriterier for
midlene.
Resterende driftsmidler til særidrettene fordeles til særkretsene i Finnmark
etter gjeldende ordning.
Det har de siste årene totalt vært avsatt kr.800 000 til driftsmidler i
særkretsene/regionene, 20 % utgjør således kr. 160 000 som skal avsettes til
den nye ordningen.
VEDTAK:

Styret i Finnmark idrettskrets vedtar følgende kriterier og tildelingsregler for
driftsmidlene til OLTN, nordnorske regioner og særidretter uten særkrets i
Finnmark;
Kriterier:
 Nordnorske regioner, særforbund og Olympiatoppen Nord (OLTN) er
søknadsberettigede til ordningen
 Nordnorske regioner og særforbund må ha minst 5 idrettslag i Finnmark
idrettskrets for å kunne motta midler fra ordningen
 Midlene skal gå til tiltak i Finnmark
 Midlene tildeles til utviklingstiltak for idrettslag i Finnmark;
- Kompetansehevende tiltak
- Fellesmøter, konferanser og seminarer innenfor særidretten
- Nettverksbygging
- Organisasjonsutvikling
 Midlene til OLTN skal brukes til toppidrettssatsing
 Midlene skal ikke gå til ordinær trenings- og konkurransevirksomhet
Tildelingsregler:
 Styret i Finnmark idrettskrets tildeler midlene etter innstilling fra
administrasjonen.
 Søknadsfrist settes til 1.februar, og midlene tildeles etter at
idrettskretsen har mottatt rammetilskuddet fra Finnmark
fylkeskommune.
 75 % av midlene kan tildeles i forskudd, resterende midler utbetales når
sluttrapport foreligger.
 Sluttrapport med regnskap må foreligge senest 3 måneder etter at
tiltaket er sluttført.
Ved manglende rapportering skal utbetalte midler tilbakebetales
idrettskretsen.
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FAGSTILLING I OLYMPIATOPPEN NORD (OLTN)
Viser til vedlagte søknad fra OLTN.
Innledningsvis skriver OLTN;
«Olympiatoppen Nord ønsker med dette å søke Finnmark Idrettskrets om
økonomisk prosjektstøtte pålydende kr. 150.000,- fordelt over to år.
Midlene vil i sin helhet bidra til å engasjere Tor Oskar Thomassen i en
20 % fagstilling i OLTN i to år, med virkning fra 01.01.2015 – 31.12. 2016.
Arbeidssted og arbeidsoppgaver vil i all hovedsak ha utgangspunkt i
Finnmark, og med Alta som base.
Gjennom å engasjere Tor Oskar Thomassen i 20% stilling vil OLTN kunne
utvikle flere fagområder og få en forbedret oppfølging av miljøer og
enkeltutøvere i Finnmark enn det vi evner i dag. Videre vil det tette
samspillet mellom både Universitetet, OLT N og Finnmark Idrettskrets også gi
andre synergier som også større del av fylket og bredde få tilgang til.»
Det foreslås at vi støtter søknaden fra OLTN. Tor Oskar Thomassen, som i dag
arbeider ved UiT Alta på Idrettshøgskolen, har også tidligere vært engasjert i
OLTN. Erfaringene fra den gang er positive, blant annet var han med å starte
opp toppidrettssatsingen i Team Finnmark ski- og fotball i 2007. Samarbeidet
med den gang Høgskolen i Finnmark var også tettere med bedre utnyttelse
av felles ressurser. Man avholdt bl. a flere fagseminarer der man
samarbeidet tett med fagmiljøet på høgskolen og idrettsorganisasjonen i
Finnmark.
Finnmark idrettskrets støtter årlig OLTN med kr.50 000. Det foreslås at
denne summen øker til kr. 75 000 fra 2015, og øremerkes til fagstillingen i
OLTN.
OLTN vil også ha muligheten til å søke tiltaksmidler fra Finnmark idrettskrets
i henhold til avsatte driftsmidler, kfr. forrige sak S-Sak 17/14-16.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets innvilger søknaden fra OLTN til fagstilling på
kr.150 000,- fordelt over to år fra 2015.
Midlene belastes post 40011 i budsjettet, som øker fra kr.50 000 til
Kr.75 000 i 2015, og øremerkes til fagstillingen i OLTN.
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HØRING: RAMMEVILKÅR FOR IDRETTSKRETSENE
Vedlagt følger forslag til nye kriterier for rammetilskudd til idrettskretsene
fra NIF.
Innledningsvis bemerkes det at det er positivt at det er lagt fram en modell
der ingen kommer vesentlig dårligere ut enn dagens tildeling.
Prinsippene som er lagt til grunn til fordelingen er;
- 75 prosent til lik fordeling
- 25 prosent fordeles ift forskjeller mellom geografisk størrelse og antall
idrettslag, hvorav 90 prosent etter antall idrettslag og 10 prosent etter
geografi
Finnmark idrettskrets får en relativt beskjeden økning i det foreslåtte
rammetilskuddet sammenliknet med de andre kretsene. Årsaken til det er at
geografi er vektlagt svært lite. Dette finner vi merkverdig. En stor del av
idrettskretsenes kostnader er knyttet til fysisk oppfølging av våre
organisasjonsledd. I et stort fylke som Finnmark, som geografisk er større
enn Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder
til sammen, utgjør kontakt med våre organisasjonsledd en vesentlig del av
våre kostnader. I stadig flere saker ser vi behovet for å kunne møte våre
underliggende ledd fysisk for å kunne løse saker.
En annen faktor er at Finnmark ligger langt unna Ullevål og det sentrale
Østlandet hvor majoriteten av NIF’s sin møtevirksomhet legges.
NIF har de seineste årene lagt opp til en praksis hvor deltakerne selv må
betale reise- og oppholdskostnader. Dette slår kraftigst ut for oss, da vi i
tillegg til dyre reisekostnader ofte må belage oss på både ett og to døgn
ekstra i oppholdskostnader i forhold til øvrige deltakere.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets støtter hovedprinsippene i forslaget til fordeling av
rammetilskuddet til idrettskretsene;
o 70 prosent til lik fordeling
o 30 prosent fordeles ift forskjeller mellom geografisk størrelse og
antall idrettslag
Finnmark idrettskrets ber imidlertid om at den interne fordelingen av de 30
prosent som er avsatt til geografisk størrelse og antall idrettslag endres fra
90/10 til 85/15. Finnmark idrettskrets finner det uforståelig at ikke
geografisk størrelse skal telle mer når oppfølging av våre organisasjonsledd
er en av idrettskretsenes viktigste oppgaver. Ressursbruken ved lange reiser
er betydelige for idrettskretsen sett i relasjon både til reisekostnader og til
tidsbruken ansatte og tillitsvalgte bruker til dette. Tid er også penger i denne
sammenheng. Skal vi kunne nå ut til våre organisasjonsledd så må det følge
midler med til dette.
Det forutsettes at i forbindelse med innføringen av den nye ordningen, så
må ingen idrettskretser få redusert sine rammetilskudd. Dette fordi
idrettskretsene allerede i dag har en svært stram økonomi, og en reduksjon
vil kunne medføre store konsekvenser for bemanningen i kre tsene og

derigjennom våre muligheter til å utføre våre oppgaver i
idrettsorganisasjonen.
S-SAK 20/14-16

HØRING: REGIONALE KULTURSTRATEGIER
Viser til vedlagte dokument regionale kulturstrategier.
Leder i Finnmark idrettskrets May Bente Eriksen har vært med i
fylkeskommunens referansegruppe i arbeidet med dokumentet.
Fylkeskommunen ber om at man i høringssvaret konsentrerer seg om
kap. 3 visjon, hovedmål og strategier.
Det bør imidlertid bemerkes at det innledningsvis står at det er en generell
tendens til at medlemsoppslutningen om lag og foreninger synker.
For idrettsorganisasjonen er dette ikke riktig. Antall medlemskap i Finnmark
idrettskrets har økt fra ca 20 000 i år 2000 til ca 30 000 i dag, altså en økning
på hele 50 %.
Det står også innledningsvis at fylkeskommunen sin kultursatsing i dag er
forankret i den nordnorske kulturavtalen. Det bør stilles spørsmålstegn om
det er riktig bruk av ressursene, når svært mye av kulturmidlene går til
kulturinstitusjoner utenfor fylket. Hvilken nytteverdi av disse institusjonene
har vi, og går dette på bekostning av støtten til bl. a frivillige lag og
foreninger i fylket?
Når det gjelder hovedmål og strategier i planen så er de på et svært
overordnet og generelt nivå. Idretten er godt ivaretatt, og det legges opp
til at det skal utarbeides en regional handlingsplan for fysisk aktivitet,
friluftsliv og idrett. Her vil man gå mer konkret inn på hvert område og
utarbeide mål og tiltak. I dette arbeidet forventes det også at idrettskretsen
får ta en aktiv del i utarbeidelsen av denne handlingsplanen.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets støtter forslaget til regionale kulturstrategier for
Finnmark 2015 - 2020, og overstående merknader sendes inn til
fylkeskommunen som høringssvar fra Finnmark idrettskrets.
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HØRING: INTERNASJONAL STRATEGI 2015 -2019
– FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Viser til vedlagte høringsutkast.
Denne planen beskriver i stor grad dagens internasjonale samarbeid, og der
idrett er omtalt sammen med andre nærings- og kulturområder.
Det er vanskelig å ta stilling til dokumentet da planen sier lite om hvilke
strategier, tiltak og virkemidler man skal satse på i planperioden.
Finnmark idrettskrets er i dag involvert i to avtaler som er av internasjonal
karakter; Idrettens Barentssamarbeid og idrettsavtalen mellom
Sportskomiteen i Murmansk, Finnmark fylkeskommune og Finnmark

idrettskrets. Det foreslås at vi spiller inn disse to avtalene, og ber om at de
tas med i fylkeskommunens internasjonale strategi for 2015 – 2019.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets sender inn forslag på at Idrettens Barentssamarbeid og
idrettsavtalen mellom Sportskomiteen i Murmansk, Finnmark
fylkeskommune og Finnmark idrettskrets tas inn strategidokumentet som
satsingsområder i planperioden 2015 – 2019.
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SØKNAD OM MIDLER «OKTOBERSTEVNE 2014»
Kirkenes Atletklubb søker om kr.40 000,- til «oktoberstevne» i bryting.
Oktoberstevne er et internasjonalt brytestevne for ungdom i alderen 12 18 år. Stevnet har gått hvert år siden 1971 og er det eldste internasjonale
stevnet i Nord – Norge med deltakelse fra 4 -6 nasjoner.
Finnmark idrettskrets har ikke avsatt midler til konkurranser i særidrettene i
vårt budsjett. Vi har heller ikke økonomiske muligheter til å gå inn å støtte
stevner og konkurranser av hensyn til likebehandling av våre 200 idrettslag.

VEDTAK:

Søknaden avslås da Finnmark idrettskrets ikke har midler til slike tiltak, og at
man av hensyn til likebehandling av våre idrettslag ikke kan gå inn med
midler til enkeltstående lag.

