PROTOKOLL
TIK styremøte
Telemark idrettskrets styremøte nr. 5 - 2016/2018
Dag: Mandag 17.oktober 2016
Tid: kl. 1700-2045
Sted: Idrettens Hus Telemark
Styret:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Varamedlem

Geir B. Nordtveit
Guri Ramtoft
Dag Nielsen
Hans Inge Søvik

Administrasjon:
Org.sjef

Sondre Fjelldalen

Inviterte:

Sondre Sande Gullord, NIF Idrettsstyre

Forfall:
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Siv Johanna Dalen
Grete Etholm
Renate Øien

(fra sak 44)

(fra sak 49)
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Vedtakssaker
Sak 42: Protokoll styremøte nr. 4 – 2016/2018
Kort om saken:
Protokoll fra styremøte er sendt ut med merknadsfrist.
Ingen innkomne merknader.
Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef:
Protokoll fra styremøte nr. 4 – 2016/2018 godkjent uten merknader

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr. 4 – 2016/2018 godkjent uten merknader

Sak 43: Endringer lag og søknad om opptak (opptak/nedleggelse/sammenslåinger)
Kort om saken:
Endringer av lag i Telemark idrettskrets i 2016 – ingen endringer siden styremøte 5.september 2016.

Opptak - nye registrerte idrettslag
Lagets navn

Leder

Særidrett/grupper

Kommune /IR Stiftelsesdato

Siljan Sportsskyttere

Anita Vindheim

skyting

Siljan

01.01.2016

Antall medl.
18

Dato opptak
02.02.2016

Skjærgården Klatreklubb

Steffen Siljan Slåtta

Klatring

Bamble

26.01.2016

15

29.02.2016

Pors Boksing

Vidar Numme

Boksing

Porsgrunn

14.03.2016

45

13.05.2016

Herkules Sykkel

Tormod Aure

Sykkel

Skien

28.01.2016

18

06.06.2016

Endring av tilhørighet kommune/idrettsråd for idrettslag
Lagets navn

Tidligere kommune/IR

Ny kommune/IR

Leder

Seilflyhistorisk Forening

Moss

Nome

Egil Roland

Dato endring
22.06.2016

Nye særidrettsgrupper tatt opp i idrettslag
Lagets navn

Ny særidrett/gruppe

Leder

Kommune /IR Antall medl.

Seljord Idrettslag

Sykkel

Kai Slokvik

Seljord

Dato opptak

Leder

Særidrett/grupper

Kommune /IR Årsak

Olav Vangen

klatring

Notodden

Liten aktivitet/mangel på anlegg02.02.2016

Seiling

Bamble

Liten aktivitet

13.04.2016

Friidrett
Emandost

Skien
Skien

Ingen medlemsfordeler
Lite aktivitet, anlegg og snø

20.05.2016

06.04.2016

Idrettslag som er strøket
Lagets navn
Notodden klatreklubb

Langesund og omegn seilforening Terje Christensen
Grenland Marsjklubb
Ragnar Svendsen
Grenland Snowboardklubb
Poyan

Dato endring

30.05.2016

Særgrupper som er strøket i idrettslag
Gruppas navn

Leder

Lagets navn

Kommune /IR Årsak

Helle IF - Gym/turn

Beate Knutsen

Helle IF

Kragerø

Ingen aktivitet

Dato endring

Tuddal Il - Triathlon

Ingebjørg Darrud

Tuddal IL

Tuddal

Liten aktivitet og deltakelse i Tuddal
08.06.2016
triatlon

Sundjordet Boksing

Einar Nilsen

Sundjordet IF

Porsgrunn

Liten aktivitet

06.06.2016
02.08.2016

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef:
Tatt til orientering

Vedtak:
Tatt til orientering

Sak 44: Høring Telemark fylkeskommune - Frivillighetsmelding
Kort om saken:
Hovedutvalg for kultur vedtok i sitt møte 15.09.2016 å sende ut på høring «Frivillighetsmelding for
Telemark fylkeskommune 2016-2020».
Telemark fylkeskommune ønsker å støtte opp om frivillig sektor i vårt fylke. Som regionalt
forvaltningsnivå er vår primære målgruppe de fylkesdekkende organisasjonene, samt tiltak,
arrangementer og prosjekter av regional interesse. Grunnlaget for meldingen er bl.a. en omfattende
spørreundersøkelse blant over 100 store og små organisasjoner.
Meldingen vil danne grunnlag for årlige handlingsplaner som har som siktemål å styrke samarbeidet
mellom Telemark fylkeskommune og frivilligheten.
Vi håper at de ulike aktørene vil komme med innspill i høringsperioden. Dette gjelder særlig kapitel
7, forslag til tiltak i framtidige handlingsplaner. Her vil det være nyttig å få tilbakemelding på hvilke
tiltak som vurderes som de viktigste innenfor hvert formål, evt. melde inn tiltak som ikke er nevnt,
men som vurderes som viktige.
Frist for høringen er 31.oktober 2016.
På bakgrunn av høringsinnspillene vil forslag til frivillighetsmelding bli fremlagt til politisk
behandling.
Høringsmøte 20.oktober
Det arrangeres høringsmøter på Fylkeshuset i Skien:
• For kommunene kl.13.30 til 15.30
• For frivillige (kommunene er velkomne til å delta også her) kl. 15.45 til 17.45

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef:
Intet forslag

Vedtak:
Telemark idrettskrets støtter «Frivillighetsmeldingen for Telemark fylkeskommune 20162020» sin innretning - og tiltak som er beskrevet under kapitel 7.
Det konkluderes med at meldingen ivaretar idrettskretsens innspill i en tidlig fase av
kunnskapsinnhentingen, samt i form av samlesvaret på spørreundersøkelsen fra idrettskretsen
på vegne av teleidretten.

Til meldingens kapitel 7 vil idrettskretsen spesielt spille inn og understreke følgende:
Ref. kap.7.1 - Fylkeskommunale ordninger som gir forutsigbarhet og langsiktighet



Partnerskaps-/samarbeidsavtaler må overlappe planperiodene og være av 4-årig lengde
Prosjekter/tiltak knyttet til Folkehelse, som idrettskretsen er ønsket eller blir gitt
driftsansvar for, skal fullfinansieres og ikke inngå i Drifts- og administrasjonstilskuddet.

Høringssvar oversendes fylkeskommunen innen fristen 31.oktober 2016.

Sak 45: Høring Telemark fylkeskommune - Planprogram for Regional plan for folkehelse
Kort om saken:
Hvordan bør vi jobbe for bedre folkehelse i Telemark og hva skal prioriteres i folkehelsearbeidet i
Telemark de neste årene?
Det skal nå utarbeides en Regional plan for folkehelse i Telemark. Som en del av planprosessen må
det lages et planprogram.
Planprogram for Regional plan for folkehelse i Telemark (vedlagt) er nå ute til høring i henhold til
Plan- og bygningslovens § 4-1 og § 8-3. Høringsfrist er 1. desember 2016.
Planprogrammet for Regional plan for folkehelse i Telemark beskriver rammene for planarbeidet,
forslag til satsingsområder i den regionale planen, planprosess og medvirkning.
Fylkeskommunen ønsker innspill til alle deler av planprogrammet, men ber særlig om
tilbakemeldinger på følgende:
•
Er formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet?
•
Har dere innspill til organisering, prosess og medvirkning i planarbeidet?
•
Har dere innspill til de foreslåtte satsingsområdene og gjennomgående temaene i planen?

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef:
Telemark idrettskrets har ingen innspill eller kommentarer til planprogrammet, og vil ut fra det
støtte den planen som ligger til grunn for det videre arbeidet.

Vedtak:
Telemark idrettskrets har ingen innspill eller kommentarer til planprogrammet, og vil ut fra
det støtte den planen som ligger til grunn for det videre arbeidet.

Orienterings-/ diskusjonssaker
Sak 46: TIK Regnskap per september 2016
Kort om saken:
Orientering om status regnskap per september 2016
Regnskap per september 2016 tatt til orientering.
Innenfor Budsjett 2016 avd. 5 prosjekt 30700, utlyses en totalramme til idrettslagene
på kr. 80.000,- til å understøtte anleggsinnretninger og utstyr - for fysiske tilrettelegging og
enklere tilgang for personer med funksjonsnedsettelse.
Tilskuddet gis med dekningen av 1/3 av totalkostnaden og inntil kr. 10.000,-.

Sak 47: Innspill til partnerskapsavtale TFK - TIK
Kort om saken:
Partnerskapsavtaler- årlig dialogmøte
Telemark idrettskrets er invitert til det årlige dialog-/ oppfølgingsmøtet som er nedfelt i våre
partnerskapsavtaler foregående periode. Møte avholdes 09.11.2016.
Dette er lagt opp som et fellesmøte for de frivillige organisasjonene, med bakgrunn i at deling av
erfaringer og tanker om samarbeid, partnerskapsavtalens innhold og form, kan være verdifullt.
Program for møtet:
Velkommen ved fylkesordfører
TFK erfaring med partnerskapsavtalen og veien videre v/ teamleder Kjersti Ulriksen
Hver av partnerne oppsummerer og rapporterer på tiltakene, og sine erfaringer om
samarbeidet.
Dialog- videre samarbeid, justering av tiltak eller avtaleform o.l.
Oppsummering og avslutning
Fra TIK stiller nestleder og organisasjonssjef.
Fylkeskommunenes vedtatte «Strategiplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020» ligger
til grunn for samarbeidet den neste perioden.
Styret tar en diskusjon om innspill til prioriterte samarbeidsområder og forventninger fra TIK.

Av innspill til justering av tiltak og avtaleform for fremtidig partnerskapsavtale med
fylkeskommunen, gjentas og følges opp innspill som er gitt i sak 44.
•
•

Partnerskaps-/samarbeidsavtaler må overlappe planperiodene og være av 4-årig lengde
Prosjekter/tiltak knyttet til Folkehelse, som idrettskretsen er ønsket eller blir gitt
driftsansvar for, skal fullfinansieres og ikke inngå i Drifts- og administrasjonstilskuddet.

AktivSkole365
Telemark idrettskrets viser til Idrettspolitisk dokument og budsjettsøknad fra NIF til KUD.
Idrettskretsen kan dessverre ikke lenger prioritere administrative ressurser til prosjektledelse
av AktivSkole365, uten at det finansieres av fylkeskommunen, deltakende kommuner og skoler
og andre tilskuddsinstitusjoner.

Sak 48: Prosess – tiltaksplan og budsjett 2017
Kort om saken:
Telemark idrettskrets Ting sin vedtatte Handlingsplan 2016-2020 og Langtidsbudsjett ligger til grunn
for idrettskretsens årlige tiltaksplaner.
Videre vil endelig Statsbudsjett 2017, rammetilskudd fra NIF, kompetansemidler fra NIF,
grunntilskudd og prosjekttilskudd fra Telemark fylkeskommune vil legge føringer for idrettskretsen
drift og prioriteringer i 2017.
Forslag til fremdriftsplan og prosess for idrettskretsen Tiltaksplan 2017 og Budsjett 2017 er
følgende:
16.-17.november 2016:
12.desember 2016:
7.januar 2017:
7.januar 2017:

TIK adm. prosessmøte for Tiltaksplan 2017
Forslag til tiltaksplan fra administrasjon legges frem for TIK styre
Tiltaksplan 2017 vedtas
Foreløpig Budsjett 2017 vedtas

Forslag til prosess og fremdriftsplan støttes av styret.

Sak 49: «Bernanderutvalgets» rapport
Kort om saken:
I april 2016 besluttet Idrettsstyret å nedsette et utvalg bestående av uavhengige representanter, samt
personer med tilknytning til idrettsorganisasjonen, som skulle se nærmere på idrettens
åpenhetsprinsipper. Det Norske Veritas har fasilitert arbeidet og vært rådgiver for utvalget.
Idrettsstyret vedtok allerede i april i år at Idrettsstyrets og generalsekretærens reiseregninger skal
være offentlig tilgjengelige, og varslet ny praksis fra og med 2017.
«Bernanderutvalget» har nå ferdigstilt sitt arbeid i form av en rapport. I rapporten gis det
anbefalinger til fremtidig praksis om åpenhet, innsyn og kontroll i idrettsorganisasjonen.
Idrettspresidenten uttaler at Idrettsstyret vil gjennomgå, diskutere og følge opp utvalgets
anbefalinger grundig, og involvere idrettsorganisasjonen i det videre arbeidet.
Hvilket syn har TIK på anbefalingene i rapporten?
Hvordan praktiserer TIK åpenhet i dag, og hva er relevant for TIK å ta innover seg av endringer for
fremtiden i denne forbindelse?
Idrettsstyremedlem, Sondre Sande Gullord, bidro med ytterligere informasjon om rapporten
og hvordan et sentralt politisk utvalg nå vil jobbe frem tiltak innført fra 2017.
Det ble presisert at denne rapporten ikke er noen granskningsrapport, men en rapport som er
utarbeidet med utgangspunkt i utvalgets mandat om å komme med anbefalinger til hvordan
sentralleddet i norsk idrett skal følge opp og innrette sin praksis som ivaretar krav om åpenhet,
innsyn og internkontroll.
Resultatet av de tiltak som vedtas innført av Idrettsstyret gjelder først og fremst NIF som
sentralledd.
Underliggende organisasjonsledd, som Telemark idrettskrets, vil innrette seg etter de pålagte
krav som kommer, og vil som egen juridisk enhet vurdere egne endringer som ivaretar
eventuelle anbefalinger.
På nåværende tidspunkt er TIK skeptisk til at det innføres en praksis der kontrollutvalget også
skal gjennomføre forvaltningsrevisjon. I stedet bør styringsdialogen mellom
kulturdepartementet og idrettsstyret/sentraladministrasjonen i NIF forbedres.

Sak 50: Info fra NIF Idrettsstyre v/Sondre Sande Gullord
Kort om saken:
TIK sin «fadder», Sondre S. Gullord, i Idrettsstyret har takket ja til å stille på og følge vårt
styremøte. Sondre utfordres på å informere om nytt fra Idrettsstyret, og bidra i diskusjon rundt
aktuelle saker som berører TIK.
Det legges opp til en åpen agenda med tanke på tema.
Idrettsstyremedlem, Sondre Sande Gullord, informerte om Idrettsstyrets arbeid og hvordan
man har jobbet i en periode hvor norsk idrett har blitt utfordret på idrettspolitiske saker og
med stor medieoppmerksomhet de siste året.
Samarbeidet i Idrettsstyret oppleves godt, og man har nå fokus på intern styreutvikling, hvor
kommunikasjon og strategisk organisering prioriteres.
Innenfor teknologi/IT vil det 11.november foreligge en rapport/utredning, som gir anbefalinger
på hva idretten selv skal ta ansvar for og hva som skal settes bort.
Det var ellers en åpen diskusjon på flere temaer som Telemark idrettskrets regionalt
konfronteres med og utfordres på.

Sak 51: Informasjon og representasjoner – styret og administrasjon
Kort om saken:
Kort informasjon om representasjon, aktiviteten og andre aktuelle saker siste periode.
Styret
Geir


13.09.16



14.09.16




17.09.16
20.09.16




23.-25.09.16
27.09.16



28.09.16

Guri
 04.10.16
Dag

Siv



Høringsmøte i Kulturdepartementet
Tema: Utviklingen av den statlige idrettsanleggspolitikken
Møte m/daglig leder Skien Fritidspark
Tema: Etablering OLT Sørøst
100-års jubileum Skidar IF
Møte m/daglig leder Kontorbygg og daglig leder Skien Fritidspark
Tema: Etablering OLT Sørøst
Idrettskretsledermøte – Kirkenes
Regional samling for idrettsråd og kommuner – Midt-/Øst-Telemark
Tema: Innspill tiltaksplan fylke og muligheter/behov egen kommune
Pressemøte m/Varden
Tema: Omtale etablering OLT Sørøst
Regional samling for idrettsråd og kommuner – Grenland/Vestmar
Tema: Innspill tiltaksplan fylke og muligheter/behov egen kommune

06.10.16

Regional samling for idrettsråd og kommuner – Vest-Telemark
Tema: Innspill tiltaksplan fylke og muligheter/behov egen kommune

23.-25.09.16

Idrettskretsledermøte – Kirkenes

Grete
 04.10.16

Folkemøte Notodden idrettsråd og kommune
Tema: Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Administrasjon
Sondre
 09.09.16


13.09.16



14.09.16




14.09.16
19.09.16



19.09.16



20.09.16





23.09.16
23.-25.09.16
27.09.16



28.09.16



28.09.16



30.09.16



04.10.16



06.10.16



12.10.16



12.10.16

Therese
 22.09.16
 12.10.16

Øyvind
 14.09.16
 27.09.16


04.10.16

Bjørn
 28.09.16

Møte i Forum for frivillighet og folkehelse (FFF)
Tema: Info om TFK Frivillighetsmelding og felles kursarrangement
Møte m/Porsgrunn kommune, friidrettskrets og håndballregion
Tema: Info og innspill dobbelthall og friidrettshall
Møte m/daglig leder Skien Fritidspark
Tema: Etablering OLT Sørøst
Teletoppen – Basistreningssamling m/Espen Jansen
Møte m/Fylkesordfører Sven Tore Løkslid
Tema: Info og innspill prosess søknad OLT Sørøst
Arbeidsgruppemøte; utviklingssjef OLT og org.sjefer BTV
Tema: Etablering OLT Sørøst
Møte m/HSN avd. Bø – Idrett, adm. og ledelse
Tema: Telemarskonferansen 2017
Org.sjefmøte - Kirkenes
Idrettskretsledermøte – Kirkenes
Regional samling for idrettsråd og kommuner – Midt-/Øst-Telemark
Tema: Innspill tiltaksplan fylke og muligheter/behov egen kommune
Pressemøte m/Varden
Tema: Omtale etablering OLT Sørøst
Grenlandsmøte – idrettskonsulenter
Tema: Felles tiltak og prosjekter
Generalforsamling A/L Telemarksbakken
Tema: Oppløsning andelslaget
Regional samling for idrettsråd og kommuner – Grenland/Vestmar
Tema: Innspill tiltaksplan fylke og muligheter/behov egen kommune
Regional samling for idrettsråd og kommuner – Vest-Telemark
Tema: Innspill tiltaksplan fylke og muligheter/behov egen kommune
Møte m/HSN avd. Bø – fagansatte testlab
Tema: Kravspekk – fremtidig etablering testlab Skien
Forelesing HSN avd. Bø – Idrett, adm. og ledelse
Tema: Idrettens organisering/roller/ansvar/rammebetingelser

Planleggingsmøte Grenseløs idrettsdag Skien
Erfaringssamling Inkludering idrettslag

Fagforum klubbutvikling NIF
Regional samling for idrettsråd og kommuner – Midt-/Øst-Telemark
Tema: Innspill tiltaksplan fylke og muligheter/behov egen kommune
Regional samling for idrettsråd og kommuner – Grenland/Vestmar
Tema: Innspill tiltaksplan fylke og muligheter/behov egen kommune

Pressemøte m/Varden
Tema: Omtale etablering OLT Sørøst

Sak 52: Orienteringssaker – organisasjonssjef
Kort om saken:
Kort informasjon om aktuelle saker siste periode og kommende periode fra administrasjon.
 Personal – info om status. En ansatt 50% sykemeldt frem til 6.nov.
 A/L Telemarksbakken – generalforsamling avholdt og andelslaget vedtatt oppløst
 Status og fremdrift OLT Sørøst – søknader om driftsstøtte i alle fylker, stilling som
avd.leder utlyst (med forbehold om finansiering), innhentet kravspekk fra HSN ift. etablering
av testlab
 Årets Ildsjel/Konrad Eriksen Ildsjel pris – utlysning for nominering av kandidater sent
org.leddene med frist 30.okt.
 Telemark idrettskrets Ærespris 2016 - utlysning for nominering av kandidater sent
org.leddene med frist 3.nov.
 Rapportering 2016 og utlysning 2017 - tilskudd særidretter – frist for rapportering er
1.des og frist for søknad 2017 er 31.des.
 Grenland Arena AS – husleieavtale – forslag til ny avtale (2 + 3 år) hvor Telemark
idrettskrets står ansvarlig m/fremleie til særidretter er i sluttfasen. Kontraktsmøte avtalt med
Grenland Arena 30.okt
 Rutinekontroll momskompensasjonssøknader 2016 – p.t. har fem (5) av ni (9) idrettslag
sendt inn dokumentasjon innen fristen som var 16.okt. Kvalitetskontroll utføres, idrettslag
som ikke har rapportert purres på og rapport sendes NIF med eventuelle justeringer av
søknadsgrunnlag og anbefalinger om utbetaling eller ikke
 Idrettens styringsbarometer – alle ansatte har svart på denne – bekreftelse fra
tilstedeværende styremedlemmer om det samme
 Spillemiddelordningen «Inkludering i idrettslag» - nye rutiner ift. søknad og rapportering
innføres fra 2017.
Midler for innværende år er utlyst på nytt med to innkomne søknader som foreløpig ikke er
vurdert (Skidar og Eidanger). Ubrukte midler vil etter all sannsynlighet kreves tilbakebetalt til
NIF for disponering til andre idrettsråd i landet.
Søknadsfrist for 2017 for idrettskretsen, på vegne av idrettslagene i Skien og Porsgrunn, er
allerede 26.okt. Administrasjonen vil ta en vurdering om det er kapasitet til å følge opp
forvaltningen av ordningen før fristen for søknad 2017, opp mot den interessen som har vært
for å benytte seg av ordningen i lokale idrettslag.
Forvaltningsoppgaven er omfattende og tar mye ressurser utover de lovpålagte
kjerneoppgaver vi har.
 Flyktningefondet NIF – åtte (8) idrettslag i Telemark har fått innvilget sin søknad i siste
utlysingsrunde. Det er tildelt totalt 155.000,- til idrettslag i Telemark, med tilskudd på 1025.000,-/idrettslag.
 Sam Eydes Idrettsfond 2016 – tre (3) søknader innkommet fra Tinn og fire (4) fra Notodden

Sak 53: Møte – og representasjonsplan høsten 2016
Kort om saken:
Møte- og representasjonsplan høst 2016 oppdatert.
Representasjonsoppgaver fordeles
Idrettsgalla 2017 avholdes helgen 6.-8.januar på Hamar.
Møte- og representasjonsoppgaver fordelt.
Forespørsel om å kunne stille på udekkede representasjonsoppgaver sendes styremedlemmer
som hadde forfall til styremøtet.
Tidligere bestemt styremøte 28.nov utgår – neste og siste styremøte i 2016 blir da 12.des.
Første styremøte i 2017 blir i forbindelse med Idrettsgalla på Hamar 6.-8.januar 2017.
Bindende påmelding til gallaen sendes ut så fort invitasjonen har kommet fra NIF.
Styremedlemmer som ønsker å ha med seg følge bekoster dette selv.

Merknadsfrist: 31.oktober 2016

Skien, 23.oktober 2016

Geir Berge Nordtveit
Leder

Guri Ramtoft
Nestleder

Grete Etholm
Styremedlem

Siv Johanna Dalen
Styremedlem

Renate Øien
Varamedlem

Hans Inge Søvik
Varamedlem

Dag Nielsen
Styremedlem

Sondre Fjelldalen
Organisasjonssjef

