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S-SAK 3/14-16:

ORGANISASJONSMODELL FOR FINNMARK IDRETTSKRETS
Vedlagt ligger forslag til organisasjonsmodell for Finnmark
idrettskrets.

VEDTAK:

Forslag til organisasjonsmodell for Finnmark idrettskrets vedtatt.
Følgende ansvarsområder fordeles på styret i henhold til
organisasjonsmodell for Finnmark idrettskrets 2014 – 2016;
Fellesfaglige områder:
- Folkehelse: Ingrid Steinlein, Bjørn Roald Mikkelsen
- Skole (barn/ungdom): Ole Dyrstad, Bjørn Roald Mikkelsen
- Funksjonshemmede: Andreas Foss Westgaard, Marita Jakola
Skansen
- Toppidrett: Ole Dyrstad, Andreas Foss Westgaard
- Internasjonal idrett (Barents): May Bente Eriksen, Jon-Arne
Dolonen
- Idrettsanlegg: Ingrid Steinlein, May Bente Eriksen
Kommuner og idrettsråd:
- May Bente Eriksen: Båtsfjord, Berlevåg, Sør-Varanger
- Ole Dyrstad: Nordkapp, Måsøy
- Ingrid Steinlein: Porsanger, Karasjok, Kautokeino
- Andreas Foss Westgaard: Alta, Loppa, Hasvik
- Jon-Arne Dolonen: Gamvik, Lebesby
- Bjørn Roald Mikkelsen: Hammerfest, Kvalsund
- Marita Jakola Skansen: Vadsø, Vardø, Nesseby
Medlemmer i stipendutvalg:
- Ulvang – stipendet: Ole Dyrstad
- Ishavskraftstipendet: Andreas Foss Westgaard

S-SAK 4/14-16:

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FINNMARK IDRETTSKRETS
Vedlagt følger forslag til delegasjonsreglement for Finnmark
idrettskrets. Forslaget bygger i all hovedsak på tidligere vedtatt
delegasjonsreglement.
I lovsaker pkt 2.6 har idrettskretsene fått delegert en rekke oppgaver fra
NIF. For å få en hensiktsmessig og rask behandling av disse sakene
foreslås det at styret delegerer de foreslåtte oppgavene til
administrasjonen.

VEDTAK:

Delegasjonsreglement for Finnmark idrettskrets enstemmig vedtatt.

S-SAK 5/14-16:

FINNMARK IDRETTSKRETS LANGTIDSPLAN- OG BUDSJETT
2014 - 2016 OG ÅRSPLAN 2014
Vedlagt følger LTP- og budsjett 2014 - 2016 og Årsplan 2014.
Langtidsplan 2014 – 2016 og Årsplan 2014 er de oppgavene
idrettskretsen skal prioritere å arbeide med først og fremst
idrettspolitisk i denne tingperioden.
I tillegg kommer idrettskretsens basis- og forvaltningsoppgaver;
Opptak, strykning og oppløsning av idrettslag, lovsaker,
organisasjonssaker (tvistesaker) i idrettslag og idrettsråd,
medlemsundersøkelser, kompetanseutvikling (kurs) innenfor
fellesfaglig område, kontroll og godkjenning av lokale aktivitetsmidler
(LAM), tildeling av fylkesmidler, høringsuttalelser, representasjoner
m.m.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets LTP- og budsjett og Årsplan 2014 tas til
etterretning og er retningsvisende for virksomheten i denne
tingperioden.

S-SAK 6/14-16:

GODKJENNING AV PROTOKOLLER
Følgende protokoller er til godkjenning;
- Protokoll 1/14-16 fra mailmøte 3.juni 2014
- Protokoll 2/14-16 fra mailmøte 13.juni 2014

VEDTAK:

Protokoll 1/14-16 fra mailmøte 3.juni, og protokoll 2/14-16 fra
mailmøte 13.juni 2014 godkjennes.

S-SAK 7/14-16:

SAKER TIL ORIENTERING
a) Representasjoner
May Bente Eriksen:
NIF’s ledermøte, Bergen 23.-25.05.14
Møte i Barents Sportskomite Norge, Bergen 24.05.14
Ingrid Steinlein
Arctic Race of Norway, Finnmark 13-15.0814
Trond Østgård:
Pressekonferanse og Kick-off for Arctic Race of Norway (ARoN),
Oslo 19.05.14
Møte i Barents Sport Committee, Luleå 21.-22.05.14
NIF’s ledermøte, Bergen 23.-25.05.14
Møte i Barents Sportskomite Norge, Bergen 24.05.14
Møte med Hammerfest IR og HIF/Stein, Hammerfest 27.05.14
Møte med vertskommunen for ARoN, Skaidi 28.05.14
Arctic Race of Norway, Finnmark 13-15.0814

b) Regnskap pr.30.06.24
Viser til vedlagte halvårsregnskap for Finnmark idrettskrets.
Org.sjefen vil orientere om regnskapet på styremøte.
VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

S-SAK 8/14-16:

HØRING: SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2015
NIF skriver innledningsvis i søknaden;
«NIF er svært tilfreds med den vedtatte endringen av tippenøkkelen og
den varslede opptrappingen, men organisasjonen opplevde at den reelle
endringen i 2013 var marginal, og fordelingen av spillemidler for 2014 ga
dessverre heller ingen reell økning. Tvert imot har idrettsorganisasjonen i
den siste 4-årsperioden har opplevd nedgang i spillemidler om en tar
hensyn til lønns- og prisvekten i samme periode. Dette er dokumentert i
søknaden.
Endringen av tippenøkkelen har derfor til nå ikke gitt sentralleddene den
økte kraften som var forventet. Spørsmålet ble diskutert på NIFs
ledermøte i Sandefjord i 2013, og ble på nytt diskutert på ledermøtet i
Bergen 23. mai 2014. NIF har forventninger til at denne uheldige trenden
nå brytes, slik at også de sentrale og regionale idrettsorganisasjonene
opplever et løft. I lys av en negativ realutvikling de siste årene, vil
Idrettsstyret derfor arbeide for en forsvarlig og nødvendig opptrapping av
tilskuddet gjennom NIF til 633,3 millioner i tråd med priori-teringene i
Ledermøtets opptrappingsplan fra 2013. Dette samsvarer godt med det
handlings-rommet som er skapt gjennom endringen av tippenøkkelen.
Idrettsstyret er opptatt av at den overordnede prioriteringen av
idrettsanlegg og lokale aktivitetsmidler fortsatt er godt ivaretatt innenfor
en slik hovedfordeling.
Søknad 2015

Post 1: Grunnstøtte
NIF sentralt og
regionalt
Post 2: Grunnstøtte
særforbundene
Post 3: Barn,
ungdom og bredde
Post 4: Toppidrett
Tilleggsramme til
idrett for
funksjonshemmede
*)
Summert
spillemidler til NIF

127,0

Tildelt
2014
122,0

Søknad
2014
123,6

228,0

215,0

221,3

151,0

139,0

142,6

127,0
20,0

117,0
-

119,8
-

653,0

593,0

607,3

Det er en tydelig tendens at aktivitetspostene er styrket siden 2010.
Det har vært en ønsket utvikling. Men de siste årenes mangelfulle
regulering har imidlertid ikke engang holdt tritt med lønns- og prisveksten
i samfunnet. Det er det i praksis bare toppidretten (post 4) som har hatt en

reell vekst. Midlene til barn, ungdom og bredde har i realiteten stått helt
stille (post 3). Rammetilskuddene til NIF og idrettskretsene (post 1), samt
særforbundene (post 2), har hatt en reell nedgang på henholdsvis 5 % og
5,7 %.»
Søknaden fra NIF på spillemidler for 2015 er svært lik tidligere søknader
på spillemidler til organisasjonen, og bygger på gjeldende vedtatte
Idrettspolitiske dokument (IPD) for denne tingperioden.
Søknaden legger opp til at idrettskretsene skal gjennomføre en rekke
oppgaver på regionalt nivå;
- Barneidretten; NIF og IK har, innenfor post 1 og sponsormidler,
ansvar for opplysningsarbeid, oppfølging av idrettsskoler, samt ansvar
for utdanning av aktivitetsledere og kompetansetiltak innen
barneidrett.
- Ungdomsidretten: NIF og IK har et faglig forvaltningsansvar innenfor
post 1, og ansvar for å understøtte utviklingen av ungt lederskap innenfor
post 1
- Funksjonshemmede: NIF og IK har et faglig forvaltningsansvar for idrett
for funksjonshemmede, og understøtter arbeidet regionalt over post 1.
- Idrettslig mangfold: Idrettskretsene har, innenfor post 1, et regionalt
ansvar for å fange opp og støtte utviklingen av nye idretter og
medlemsorganisasjoner.
- Eierskap til idrettsarrangementer: NIF og IK har et faglig og felles
ansvar for forvaltning av NIFs lov og regelverk.. Herunder hører
ansvar for kartlegging og utredning av det juridiske grunnlaget for
arrangementsrettighetene og nødvendig informasjonsarbeid.
- Idrettsorganisasjonen: IK har, innenfor post 1, et ansvar for å tilby
utviklingsprosesser og skoleringstiltak
- Inkludering: IK har, innenfor post 1, et regionalt oppfølgingsansvar for
å sikre inkluderingsarbeidet i idrettslagene
- Kompetanseutvikling: Idrettskretsene skal, innenfor post 1, gi tilbud
om skolering til medlemsorganisasjonene innen fellesidrettslige
fagområder, herunder barneidrett, lederkurs for ungdom,
klubbutvikling og idrettsrådsutvikling.
- Organisering og samarbeid: Idrettskretsene har, innenfor post 1, et
regionalt ansvar for tilrettelegging av regionale fellesfunksjoner til
støtte for regionale og lokale ledd.
- Internasjonalt arbeid: styrke folk-til-folk-samarbeidet i
Barentsområdet
- Idrettens finansiering: Idrettskretsene har, innenfor post 1 og egne
midler, ansvar for dialogen med det offentlige på fylkeskommunalt
nivå
- Frivillighetens vilkår: IK har, over post 1, ansvar for å arbeide for
frivillighetens rammevilkår på regionalt og kommunalt nivå.
- Idrettsanlegg: Idrettskretsene har, innenfor post 1 og egne midler,
ansvar for dialogen med det offentlige på fylkeskommunalt nivå.
- Folkehelse: IK har, over post 1, ansvar for dialogen med det
offentlige på fylkesnivå og koordinering av innsatsen regionalt
- Idrett og samfunn: IK har, over post 1 og særskilte prosjektmidler,
ansvar for dialogen med det offentlige på fylkesnivå og
koordinering av innsatsen regionalt. ( På dette området har

idrettskretsene fått i oppgave de siste årene å drive idrettspolitisk
arbeid i forbindelse med Stortings- og fylkestingsvalgene.)
Rammetilskuddet fra NIF til idrettskretsene skal i tillegg til disse
oppgavene også finansiere områder i idrettskretsene som;
Idrettspolitisk arbeid (idrettskretsstyret, kretsting, møter m.m)
asjon

- Olympiatoppen Nord-Norge

For Finnmark idrettskrets er situasjonen at det fra sentralt hold
forventes at vi løser en rekke, til dels nye, organisasjonsoppgaver,
samtidig som rammetilskuddet fra NIF reelt sett har bli redusert. Dette
har medført at vi har vært nødt til å redusere bemanningen fra 3,6
stillinger til 3,0 stillinger i idrettskretsen fra i år. Det er derfor viktig at
NIF får gjennomslag for søknaden, for oss spesielt at bevilgningene
øker slik at vi på best mulig måte kan følge opp våre tildelte oppgaver.
Viser i denne sammenheng til NIFs kommentar i søknaden; NIF har
forventninger til at denne uheldige trenden nå brytes (reduksjonene i
rammetilskuddene til post 1 og 2), slik at også de sentrale og regionale
idrettsorganisasjonene opplever et løft.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets støtter søknaden fra NIF på spillemidler for 2015.
Det forventes at idrettskretsene får økte økonomiske ressurser, minst
for å dekke lønns- og prisstigningen kommende år. Dette for å kunne
gjøre de oppgavene som søknaden legger opp til at idrettskretsene skal
gjennomføre idrettsorganisasjonen..

S-SAK 9/14-16:

HØRING: FRAMTIDENS FINNMARK - RUP 2014 -2023
Viser til vedlagt høringsdokument fra Finnmark fylkeskommune;
« Framtidens Finnmark – RUP 2014 – 2023».
Dokumentet handler om det store bildet og er på et svært overordnet
nivå. Det tar i all hovedsak for seg nærings- og industriområdet i
Finnmark gjennom utvikling av bedrifter, kunnskapsmiljøer og
offentlige aktører. Kulturområdet er lite omtalt, kun tatt med som et
område som kan gi vekst og ringvirkninger flere steder.
Frivillige organisasjoner og idrett er ikke nevnt i dokumentet, men
antas dekket av kulturområdet. Idretten er en viktig og stor aktør innen
næringslivet. Idrettens arrangementer, også i Finnmark, skaper svært
store verdier som handelsstanden, reiselivet, kommunene og andre
nyter godt av, men som sjelden blir satt inn i en næringslivssammenheng.
RUP 2014-2023 understreker viktigheten i framtida av tverrgående
utfordringer, dvs. forhold som er viktige på tvers av ulike næringer.

I denne sammenheng er utvikling av arrangement, blant annet større
idrettsarrangement, viktige både som næringsutvikling,
samfunnsutvikling og utvikling av nettverk nasjonalt og internasjonalt.
Dette vil bygge kompetanse på området i Finnmark, og bør tas med i
dokumentet.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets spiller inn overstående merknader til Finnmark
fylkeskommune sitt høringsdokument; « Framtidens Finnmark –
RUP 2014 – 2023».

S-SAK 10/14-16:

HØRING: REGIONAL STRATEGI FOR FOLKEHELSEARBEIDET
2015-2018
Fylkeskommunens strategiplan for folkehelse skal definere hva
folkehelse og folkehelsearbeid er, være en oppsummering av
folkehelseutfordringene i fylket, og si noe om ansvarsdeling og
målsettinger. Dokumentet skal være grunnlaget for administrative og
politiske prioriteringer innenfor området. Høringsforslaget er generelt,
og peker blant annet på at fysisk aktivitet er en viktig faktor i
folkehelsearbeidet, og at frivilligheten bidrar med viktige arenaer for
gjennomføring, erfaring og kunnskap.
Oppsummert kan man si at vi ser mange positive utviklingstrekk, men
samtidig flere utfordringer:










VEDTAK:

Vi lever kortere
Vi har lavere utdanning
Vi skades oftere i ulykker
Vi har lavere gjennomføringsgrad innenfor videregående
opplæring
Vi røyker mer
Vi har en høyere andel overvektige
Vi har en høyere andel med diabetes 2
Vi har oftere hjerte- og karsykdommer
Vi har dårligere tannhelse

Finnmark Idrettskrets mener at den foreslåtte strategiplanen er
oversiktlig og gir et godt bilde av fylkets folkehelseutfordringer og
peker på viktige innsatsområder/ delmål. Vi ønsker imidlertid en
tilføyelse i dokumentet etter den andre setningen under punkt 3.1
Frivillige organisasjoner:
Deltakelse i frivillige organisasjoners aktiviteter bidrar også til glede,
fellesskap, læring og fysisk og psykisk helse.

Nytt pkt.3.1 Frivillige organisasjoner:
«Frivilligheten representerer den fremste ressursen i det konkrete
folkehelsearbeidet. Det å delta i organisasjonsliv har stor betydning for
demokrati, fellesskap og velferd, og bidrar til å løse viktige
samfunnsoppgaver. Deltakelse i frivillige organisasjoners aktiviteter
bidrar også til glede, fellesskap, læring og helse. Frivillige
organisasjoner i fylket er ikke lovpålagt å jobbe med folkehelse på
samme måte som offentlige organer, men et godt utviklet samarbeid
mellom det offentlige og frivilligheten er en forutsetning for å lykkes
med folkehelsearbeidet.»
S-SAK 11/14-16:

VALG AV VARAREPRESENTANT TIL BARENTS
SPORTSKOMITE, NORGE
Barents Sportskomite, Norge (BSN) er NIFs utvalg for
idrettssamarbeidet i Barentsregionen og består av:
a. De til enhver tid sittende styreledere i
- Finnmark Idrettskrets
- Troms Idrettskrets
- Nordland Idrettskrets
b. 1 representant fra Idrettsstyret
c. 1 representant fra et av særforbundene hvis idrett omfattes av
Barentssamarbeidet
Utvalget oppnevnes av Idrettsstyret.
Idrettskretsene og Idrettsstyret oppnevner vara for sine representanter
Leder i Finnmark idrettskrets May Bente Eriksen er valgt som leder i
BSN inneværende tingperiode 2014-2016.

VEDTAK:

Styremedlem i Finnmark idrettskrets Jon-Arne Dolonen velges som
vararepresentant til Barents Sportskomite, Norge.

S-SAK 12/14-16:

MØTEPLAN 2014
Følgende møter er pr. i dag planlagt for styret i Finnmark idrettskrets;
- Styremøte 27.august i Lakselv
- Ledermøte NIF 12.-14.september Drammen (kun leder)
- Superhelga 17-19.oktober i Alta
- Nordnorsk idrettskretsmøte og styremøte 31.okt. – 2.nov. i Bodø
I tillegg kan det komme telefon-/mailmøter for å ta opp saker som må
til behandling mellom de fastsatte styremøtene.

VEDTAK:

Møteplan 2014 tas til etterretning.

