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Vedtakssaker
Sak 42: Protokoll styremøte nr. 3 — 2018/2019
Kort om saken:
Protokollfra styremote er sendt ut med merknadsfrist.
Ingen innkomne merknader
Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef
Protokollfra styremøte nr. 3 — 2018/2019 godkjent
Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr. 3 — 2018/2019 godkjent

Sak 43: Endringer lag og søknad om opptak(opptak/nedleggelse/sammenslåinger)
Kort om saken:
Endringer av/i lag i Telemark idrettskrets i 2018 p.t.
Notodden og omegn Bueskyttere er oppløst og strøket siste periode.
Opptak - nye registrerte idrettslag
Lagets navn

Leder

Særidrett/grupper

Kommune /IR Stiftelsesdato Antall medl. Dato opptak

Skien Cheerleaders

Vivian Kozmagi

Cheerleading

Skien

Leder

Særidrett/gru Kommune /IR Stiftelsesdato Dato endring

Kjell Arne Jeilen

Motorsport

21.06.2018

26

30.07.2018

Endring av navn idrettslag
Nytt navn
Heistad Trialklubb

Gammelt navn
Heistad
Motorsykkelklubb

Porsgrunn

20.05.1985

06.04.2018

N ye særidrettsgrupper tatt opp i idrettslag
Lagets navn

Ny særidrett/gruppe Leder

Kommune /IR Antall medl.

Gulset ldrettsforening

Volleyball

Svein Inge Omholt

Skien

I drettslaget Skade

Triathlon

Sveinung Hå land

Bø

I F Skidar

Tennis

Hanne Kløcker

Skien

Leder

Særidrett/grupper

Kommune /IR Årsak

Hundkjøring

Notodden

Dato opptak

16

16.01.2018

3

29.05.2018

40

14.09.2018

Idrettslag som er strøket
Lagets navn
Notodden Trekk og brukshundklubb

Eva Bergland

Treungen Hestesportsklubb

Anne Marit Watterud Ridning

Notodden og omegn Bueskyttere

Ni ls Petter Nesset

Bueskyting

Dato endring

Liten aktivitet

30.07.2018

Nissedal

Liten aktivitet

01.08.2018

Notodden

Liten aktivitet

24.09.2018

Særgrupper som er strøket i idrettslag
Gruppas navn

Leder

Lagets navn

Kommune /IR Årsak

Leva ngs hei a friidrett

Si men Tveitereid

Levangsheia

Kragerø

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef
Tatt til orientering
Vedtak:
Tatt til orientering

Idrettsskole

Dato endring
08.05.2018

Sak 44: Rolle- og ansvarsfordeling TIK styre
Kort om saken:
TIK styre vedtok i sitt styremøte 27.september 2018 gjeldende Arbeids- og delegasjonsreglement,
siste revidert 5.september 2016,for styreperioden 2018-2019.
Som en oppfølging av Arbeids- og delegasjonsreglementet er det utarbeidet en enkel Rolle- og
ansvarsfordeling knyttet til målområdene i TIK Handlingsplanfor tingperioden, «fadderansvar»for
idrettsråd og enkel instruks knyttet til ansvarsområder og representasjoner.
Enkelte styremedlemmer har meldt inn sine ønsker tidligere. Rolle- og ansvarsfordelingen
ferdigstilles og vedtas.

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef
Rolle- og ansvarsfordeling internt i styretfor målområder vedtas

Vedtak:
Rolle- og ansvarsfordeling internt i styret for målområder tas til etterretning.

Orienterings-/diskusjonssaker
Sak 45: Riksrevisjonens rapport — KUDs oppfølging av NIFs bruk av spillemidler
Kort om saken:
18.oktober 2018fremla Riksrevisjonen sin rapport om Kulturdepartementets oppfølging av Norges
idrettsforbunds bruk av spillemidler. Rapporten kan leses her;
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/20182019/Dokumentl/Revisjonsrapport2017KulturdepartementetsOppfol ingNorgesldrettsforbundsBruk
AvSpillemidler.pdf
NIF har gjennomgått de overordnende konklusjonene i rapporten og sendt ut en pressemelding i
sakens anledning (vedlagt saken). NIF vil gjennomgå rapportens saksgrunnlag i detalj ogforberede
tilsvar på aktuelle mediehenvendelser, og andre henvendelser, som måtte komme. Tilsvarene vil
utarbeides i tett dialog medfagavdelingene.
Infoavdelingen i NIF vil holde kontroll og oversikt over henvendelser og tilsvar gjennom egen
medielogg.
Leder av Telemark idrettskrets er allerede intervjuet av VG i sakens anledning.
Telemark idrettskrets styre diskuterer rapportens innhold, reaksjoner og oppfølgingfor en omforent
forståelse av hva Telemark idrettskrets mener.

Telemark idrettskrets(TIK)tar Riksrevisjonens rapport til etterretning.
TIK beklager at NIF sentralt ikke har etablert gode nok rutiner knyttet til prosjektfinansiering
av øremerkede tilskudd fra KUD/Idrettsavdelingen.
Dette må forbedres fra 2019.

Sak 46: Kandidater til NIF Idrettsstyre, sentrale utvalg og komiteer
Kort om saken:
Valgkomiteen i Norges idrettsforbund har startet sitt arbeidfrem mot Idrettstinget 2019.
Følgende informasjon er sendt til særforbund og idrettskretser;
Forslag på kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte komiteer og utvalg til Idrettstinget i 2019
Det vises til tidligere melding omforslag til kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte komiteer og
utvalg, datert 10. september.
Idrettstinget avholdes på Lillehammer 24. — 26 mai 2019.
For å lykkes er vi avhengig av innspill på kandidaterfra organisasjonen.
I henhold til instruksfor valgkomiteen skal organisasjonen bli orientert om hvilke personer som
ønsker gjenvalg av de som i dag sitter i tingvalgte verv. Denne oversikten er vedlagt.
Alle personer som blirforeslått til valgkomiteen må ha sagt seg villigfar deforeslås.
Ved nominasjon av kandidater skal vedlagte link benyttes.
https://forms.o(fice.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRD UOIgBB3Ie97Zg96wsEcwipAq
Emu6pBynSx UMIIOVFJSVOVVSUNHTDYISFExR VJLVFpSMi4u
Derfremgår det hvilke opplysninger om kandidatene vi ønsker.
Valgkomiteen ber omforslag til kandidater innen 10. desember.
Innstillingfra valgkomiteen til Idrettstinget vilforeligge en månedfør Tinget.
Telemark idrettskrets styre tar en diskusjon på aktuelle kandidaterfra Telemark, inkludert Telemark
sin representant i sittende Idrettsstyre, Guri Ramtoft, som har meldt valgkomiteen ønske om gjenvalg.
Aktuelle kandidater bringes innfra Telemark idrettskrets sin side til diskusjon i Interimsstyretfor
Vestfold og Telemark idrettskrets neste mote.
Interimsstyret vil da vedta en innstilling på hvilken kandidat som støttes, som videreformelt vedtas
av Telemark idrettskrets styre og nomineres inn til NIF valgkomite innenfristen 10.desember 2018.

Etter en diskusjon i styret gis styreleder fullmakt til å gå i dialog med to kandidater i prioritert
rekkefølge;

Resultatet etter dialogen mailes til styret og flertallsvedtaket vil være førende for TIKs innspill
til Interimsstyret for VIK/TIK.

Sak 47: Moderniseringsprosjektet norsk idrett — høringsforslag
Kort om saken:
Moderniseringsprosjektet har gjennomført samrådsmøter med bred representasjonfra alle
organisasjonsledd. Fra Telemark idrettskrets har leder og allefaste ansatte deltatt.
Itillegg har representanterfra tre idrettslag; Norsjø Golfklubb, Storm Idrettsforening og Eidanger
Idrettslag deltatt i prosessen.
Høringsforslagfor modernisering av norsk idrett, etter innspill ogjusteringerfra samrådsmøtene,
foreligger per 28.oktober 2018 etter behandling og vedtak i Idrettsstyret 25.oktober 2018.
Følgende prosess og tidsplan gjelder videre sentralt i NIF;
5.nov 2018:
Dialogmote hvor særforbund, kretser og utvalgte idrettslag og idrettsråd
deltar. Hensikten med dialogmøtet er å skape enfelles møteplassfor
diskusjoner, spørsmål, avklaringer og ikke minst hjelpe hverandre slik at hvert
organisasjonsledd kan gjennomføre gode høringsprosesser.
2.des 2018:
Svarfrist høringsforslag.
4.des 2018:
Offentliggjøring av høringsuttalelser.
13.des 2018:
Idrettsstyremøte hvor det blir behandling av endeligforslag og vedtak.
14.des 2018:
Åpen time, pressekonferanse og publisering av endeligforslag tilfremtidig
organisering av norsk idrett.
17.des-24jan 2019: Organisasjonen kanfremme egneforslag, dialogmøter.
24.april 2019:
Idrettsstyretfremmerforslag tilfremtidig organisering av norsk idrett på
Idrettstinget.
Regional oppfølging og prosess
Telemark idrettskrets har, i samarbeid med Vestfold idrettskrets, sendt ut invitasjon til et
«Informasjon- og innspillmøte»for idrettsråd, særkretser, regioner og idrettslag, som avholdes
onsdag 14.november 2018på Idrettens Hus Telemark. Dette med mål om involvering ogforankring
for idrettskretsens høringssvar på vegne av organisasjonen regionalt.
Samtidigjobbes det sentralt i NIF med en undersøkelse som vil kunne sendes idrettslagfra de
respektive idrettskretsenefor mulighet til å gi innspill i prosessen.
Moderniseringen av norsk idrett vil ha betydningforfremtiden, og det er naturlig at saken og
idrettskretsens høringssvar bygger på diskusjon medforslag til innstilling og vedtak i neste
Interimsstyremøte i VIK/TIK, som endelig vedtas av de respektive idrettskretsenfør høringssvaret
sendes NIF innenfristen.

Styret tok en grundig diskusjon og gjennomgang av sjekklisten for høringsuttalelsen, som er
liste over forslag det ønskes innspill på fra NIF sin side.
Styret foreslår at spørsmål til gruppeoppgaver som skal gjennomføres i forbindelse med
«Informasjon- og innspillmøte» formuleres i tråd med hovedpunktene i nevnte sjekkliste.
Styremøtets diskusjon, innspill fra møtet som gjennomføres 14.november, og diskusjon med
forslag til innstilling og vedtak i kommende Interimsstyremøte, danner grunnlaget for
Telemark idrettskrets innhold i høringssvaret.

Sak 48: Regnskap per september 2018
Kort om saken:
Orientering om Telemark idrettskrets regnskap per september 2018
Tatt til orientering

Sak 49: Teleidrettens Festaften 2019 — status og fremdrift
Kort om saken:
Prosjektansvarlig orienterer om status ogfremdriftfor planleggingen av Teleidrettens Festaften
2019.
Tatt til orientering

Sak 50: Regionaliseringsprosess Telemark- og Vestfold idrettskretser
Kort om saken:
Telemark og Vestfold idrettskretser Interimsstyre har ikke avholdtflere møter siden sist rapportert i
TIK styremote 27.september -fra Interimsstyremøte 13.september 2018.
Administrasjonene i Vestfold og Telemark idrettskrets harfor øvrig avholdt et mote 18.oktober 2018.
Videre har leder av Interimsstyre og prosjektleder hatt en planlegging- og oppfølgingsmote
23.oktober 2018.
Organisasjonssjef/prosjektleder orienterer om aktuelle saker, status og viderefremdrift.
Tatt til orientering

Sak 51: Orientering fra TIK ungdomsutvalg
Kort om saken:
Leder av TIK ungdomsutvalg orienterer om status ungdomsutvalgets aktivitet
Ungdomsutvalget i TIK har i den siste perioden deltatt på nasjonal samling for ungdomsutvalg
i Østfold (alle fem)og en konferanse på tvers av LNU og NIF (Kamilla og Marius), samt Norges
Olympiske Akademi(Kamilla og Marius).
Gjennom konferansen i Østfold fremmet ungdomsutvalget i TIK et forslag om felles nasjonale
retningslinjer for ungdomsutvalg med tilknytning til NIF. Dette forslaget skapte en god og
positiv diskusjon. Forlaget ble enstemmig vedtatt.
Der av ble det utrettet en resolusjon, samt nedsatt ett styringsutvalg bestående av ett medlem
fra hvert ungdomsutvalg, og ett arbeidsutvalg bestående av fem personer. Her ble Marius
representant og stemt frem som leder for arbeidsutvalget.
Forslag til mandat er sendt ut til høring hos styringsgruppen, og tidsplan denne uken. Utkast til
forslag er under arbeid.
Ungdomsutvalget har utover dette deltatt som frivillige bøssebærer under TV-aksjonen, og skal
delta på «Bry deg dagen» på Gulset i november.
Videre promotere Lederkurs for ungdom som skal arrangeres og aktivt ut på klubbesøk til
Seljord og Urædd,som henholdsvis har etablert og er i gang med etablering av ungdomsutvalg.

Sak 52: Informasjon og representasjoner — styret og administrasjon
Kort om saken:
Kort informasjon om representasjon, aktiviteten og andre aktuelle saker siste periode.
Styret
Geir
• 17.09.18
• 28.09.18
• 04.10.18
• 12.10.18
Dag
• 01.10.18
• 03.10.18
• 26.10.18
Veslemøy
• 01.10.18
• 03.10.18

Marit
• 01.10.18
• 03.10.18

Marius
• 29.-30.09.18
• 05.10.18
• 06.-07.10.18

Kragerø VGS — idrettslinje
Tema: Forelesing om idrettens organisering
Hjalmar Johansen VGS — idrettslinje
Tema: Forelesing om idrettens organisering
Evalueringsmøte forvaltningsordninger spillemidler(Skype)
Moderniseringsprosjektet norsk idrett — samrådsmøte

Regional idrettsrådssamling Grenland/Vestmar — Skien
Tema: Regionalisering av TFK/VFK og VIK/TIK
10-års jubileum Skien Fritidspark
Lov- og organisasjonsseminar NIF — Ullevål

Regional idrettsrådssamling Grenland/Vestmar — Skien
Tema: Regionalisering av TFKJVFK og VIK/TIK
Regional idrettsrådssamling Vest-Telemark — Treungen
Tema: Regionalisering av TFK/VFK og VIK/TIK

Regional idrettsrådssamling Grenland/Vestmar — Skien
Tema: Regionalisering av TFK/VFK og VIK/TIK
Regional idrettsrådssamling Vest-Telemark — Treungen
Tema: Regionalisering av TFK/VFK og VIK/TIK

Nasjonal samling — Ungdomsutvalg idrettskretser
LNU/NIF/Norsk Tipping ungdomskonferanse
Olympisk Akademi

Administrasjon
Sondre
• 01.10.18
• 01.10.18
• 03.10.18
•
•
•
•

04.10.18
04.10.18
08.10.18
09.10.18

• 18.10.18

Møte i Råd for frivillige — Telemark fylkeskommune
Regional idrettsrådssamling Grenland/Vestmar — Skien
Tema: Regionalisering av TFKIVFK og VIK/TIK
Regional idrettsrådssamling Vest-Telemark — Treungen
Tema: Regionalisering av TFKIVFK og VIK/TIK
Forelesing USN avd. Bø — idrett (Sport Management)
Evalueringsmøte forvaltningsordninger spillemidler (Skype)
Moderniseringsprosjektet norsk idrett — samrådsmøte
Møte m/Vestfold- og Telemark Gymn.- og turnkretser
Tema: Regionalisering
VIK/TIK adm. møte — regionaliseringsprosess

• 19.10.18
• 22.10.18
• 26.10.18
• 30.10.18
Therese
• 28.09.18
• 01.10.18
• 04.10.18
• 16.10.18
• 18.10.18
• 18.10.18
• 19.10.18
• 25.10.18
Øyvind
• 01.10.18
• 03.10.18
•
•
•
•
•
•

08.10.18
10.10.18
15.10.18
17.10.18
18.10.18
19.10.18

•
•
•
•

19.10.18
19.10.18
23.10.18
25.10.18

• 27.10.18
• 29.10.18
Stig
• 10.10.18
• 18.10.18
• 19.10.18
• 19.10.18
• 25.10.18
• 26.10.18

NIF Allmøte
Tema: Riksrevisjonens rapport
Arbeidsmøte m/OLT Sørøst, Vestfold Toppidrett, TFK og VFK
Tema: «Toppidrettsmodell 2020»
Lov- og organisasjonsseminar NIF — Ullevål
Møte i Råd for frivillige — Telemark fylkeskommune

Møte Grenseløs idrettsdag
Regional idrettsrådssamling Grenland/Vestmar — Skien
Tema: Regionalisering av TFK/VFK og VIK/TIK
Moderniseringsprosjektet norsk idrett — samrådsmøte
NRK Telemarksendingen
Tema: Nominering av Årets Ildsjel
VIK/TIK adm. møte — regionaliseringsprosess
Inkluderingsseminar Bamble kommune
Tema: Presentasjon av TIK — inkludering- og integreringstiltak
NIF Allmøte
Tema: Riksrevisjonens rapport
Møte Grenseløs idrettsdag

Regional idrettsrådssamling Grenland/Vestmar — Skien
Tema: Regionalisering av TFK/VFK og VIK/TIK
Regional idrettsrådssamling Vest-Telemark — Treungen
Tema: Regionalisering av TFK/VFK og VIK/TIK
Moderniseringsprosjektet norsk idrett — samrådsmøte
Møte Aktiv365 Telemark
Møte i ressursgruppe Arrangørnettverk Telemark
Klubbesøk Skorve Karateklubb
VIK/TIK adm. møte — regionaliseringsprosess
NIF Allmøte
Tema: Riksrevisjonens rapport
Møte i styringsgruppen Aktiv365 BTV
Møte m/Telemarkskonferansen USN avd. Bø(Sport Management)
Ledermøte Porsgrunn Idrettsråd
Møte NIF fagansatte kompetanse (Skype)
Tema: Idrettskoler og samarbeid SF/IK
Telemark og Vestfold Rytterregion — Ledermøte
Tema: Informasjon om regionalisering TIK/VIK og modernisering
Møte TIK Ungdomsutvalg

Møte Aktiv365 Telemark
VIK/TIK adm. møte — regionaliseringsprosess
NIF Allmøte
Tema: Riksrevisjonens rapport
Møte i styringsgruppen Aktiv365 BTV
Møte NIF fagansatte kompetanse (Skype)
Tema: Idrettskoter og samarbeid SF/IK
Grunnkurs Aktiv365 — Buskerud

Sak 53: Orienteringssaker — organisasjonssjef
Kort om saken:
Kort informasjon om aktuelle saker siste periode og kommende periodefra administrasjon.
Kort info om status for administrasjonens aktivitet.

Sak 54: Møte — og representasjonsplan høsten 2018
Kort om saken:
Møte- og representasjonsplan høsten 2018 oppdatert.
Representasjonsoppgaverfordeles.
Idrettskretsen har ikke mottatt invitasjon til Brevik IL sitt 125-års jubileum som er registrert
avholdt. Dette gjelder også IL Hei sin åpning av nye anlegg for ski og fotball.

Neste styremøte avholdes torsdag 29.november — dette erstatter planlagt møte 18.desember som
da utgår

Sak 55: Utvelgelse av «Fylkesildsjel» fra Telemark til Idrettsgalla 2019
Kort om saken:
Telemark idrettskrets inviterte alle idrettslag om å nominere ildsjel(er) til sine respektive idrettsråd,
som igjen ble oppfordret til å velge ut en kandidat av innkomneforslag som kommunens nominerte til
«Årets Ildsjel» til Idrettsgalla 2019.
Av totalt 12 innkomneforslag har idrettskretsenfått et utvalg på de seks (6) beste kandidatene
vurdert av NIF, som igjen skal reduseres til tre (3) ildsjeler som skal kjempe om å bli Telemark sin
«Fylkesildsjel». Dette skal avgjøres av styret innen 12.november. I tidenfrem til da vil Varden lage
redaksjonell omtale om kandidatene, og elektronisk stemmegivning i samme avis, hvor vinneren av
denne vil telle som en av totalt syv stemmer når vedtak skalfattes.
Idrettskretsstyrets tre utvalgte kandidater er;
Victor Arvesen (Fossum), Magne Klovning(POL)og Asbjørn Håstul(Kjosen)

Skien, 31.oktober 2018
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