Troms idrettskrets ting 2016

Troms idrettskrets Handlingsplan 2016-2018
Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument 2015-2019 som skal være styrende for idretten i Norge.
Troms idrettskrets sin handlingsplan er vårt tilsvar på hva idrettskretsen kan og skal bidra til, i forhold
til overordnede mål, for idretten i Troms.

Visjon – Virksomhetside - Verdigrunnlag
Troms idrettskrets skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og skape idrettsglede for
alle i Troms.
Troms idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker
og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
Troms idrettskrets skal utvikle idrettslagene i Troms og være engasjert i idrettspolitikk på vegne av
sine medlemmer.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Hovedmål for 2016-2018:





Troms idrettskrets skal arbeide for gode rammevilkår for idretten.
Troms idrettskrets skal bidra i arbeidet for planlegging og etablering av flere, bedre og
tidsriktige idrettsanlegg i fylket.
Troms idrettskrets skal bidra til å utvikle idrettslagenes og idrettsrådenes
organisasjonsarbeid gjennom kursing, veiledning og oppfølging.
Troms idrettskrets skal bidra til et ungdomsløft, der ungdom i idrettslagene får ansvar og gis
handlingsrom til å utforme sitt eget aktivitetstilbud og idrettslige felleskap.

Idrettsmål
Troms idrettskrets skal arbeide for at alle som ønsker å drive idrett skal møte et inkluderende og
variert idrettstilbud uavhengig av alder og nivå.

Rekruttere
Med rekruttere mener vi økning i antall personer som blir medlem og deltar i en eller flere idretter.
I en stor organisasjon med mange grener og tilbud for alle aldre, er rekruttering av tidligere
medlemmer til fornyet aktivitet likeverdig med førstegangsrekruttering.
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Fokusområder:





TIK skal bidra til å utvide antall idrettsskoler
TIK skal fremme tiltak for å redusere økonomiske hindringer som står i veien for at barn og
ungdom skal ha råd til å delta i idrett
TIK skal arbeide for å øke antall medlemmer med ulik etnisk bakgrunn
TIK skal bidra til å inkludere nye aktiviteter i idrettstilbudet

Mål for perioden:
 Øke antall idrettskoler i fylket gjennom å motivere idrettslagene til å etablere
 Igangsette flere tiltak for kostnadsreduksjon i idretten
 Øke antall idrettslag som inkluderer og integrerer nye grupper i idretten, gjennom å motivere
og veilede

Ivareta og utvikle
Med å «ivareta og utvikle» mener vi organisasjonens oppfølging av medlemmene gjennom deres
ulike livsfaser og aktivitetsvalg. Utvikling av kompetanse, idrettslig ferdighet og mestring, samt tilbud
om fellesskap og treningsaktivitet, er viktige deler i den helheten som utgjør denne prosessen.
Fokusområder:






TIK skal bidra til et bredt ungdomsløft, hvor ungdom tar ansvar og gis handlingsrom til å
utforme sitt eget aktivitetstilbud og idrettslige fellesskap, som for eksempel å invitere og
motivere ungdom til å ta ansvar som leder, trener, arrangør og dommer
TIK skal stimulere til gode, lokale konsepter for voksenidrett sammen med det offentlige og
andre frivillige organisasjoner
TIK skal tilby kompetansehevende kurs innen fellesidrettslig område

Mål for perioden:
 Bidra til at flere voksne mennesker får tilbud om trening i regi av idretten, gjennom tiltak
som Aktiv på Dagtid og andre samarbeidstiltak med det offentlige og frivillige organisasjoner
 I samarbeid med særidretten utvikle og implementere prosjektet «Ungdomstreneren» til
flere idretter og flere områder i fylket
 Gjennomføre lederkurs for ungdom
 Være en aktiv tilbyder av kurs innen fellesidrettslig område
 Ta en aktiv rolle i temaet verdier og rettigheter for barne- og ungdomsidrett

Prestere
Med «prestere» mener vi organisasjonens samlede tilrettelegging for prestasjoner på et høyt
idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.
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Fokusområder:




TIK skal være en pådriver og bidragsyter for gode rammevilkår for Olympiatoppen Nord
Norge
TIK skal bidra til å videreutvikle idrettens samarbeid med Universitetet i Tromsø
TIK skal bidra til å styrke rammevilkår og fokus på utdanning og kompetanseutvikling for
trenere

Mål for perioden:
 Arbeide for forutsigbar regional finansiering av Olympiatoppen NN
 Tildele trenerstipend til trenere i flere ulike idretter
 Sørge for at idrettens samarbeidsavtale med UiT fungerer til det beste for idretten

Organisasjonsmål
Idrettspolitisk dokument (IpD) sier:
I IpD står det at organisasjonen må opptre ryddig, og følge opp idrettens lovverk. Dette innebærer
blant annet å ha ansvarlig organisasjonsarbeid, med god økonomiforvaltning og demokratiske
prosesser. Det er også viktig med åpenhet og kontroll av organisasjonsleddenes regnskaper, gi
juridisk veiledning, samt å avdekke økonomisk mislighold.
Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering eller trakassering, og det
er viktig at rutiner for politiattester følges. Det samme gjelder for barneidrettsbestemmelsene.
Videre er det viktig at idrettslagenes styrer har en forståelse for sitt ansvar som styre. I IpD legges det
også vekt på at idretten med henge med i utviklingen i samfunnet. Det vil i de neste årene bli lagt
mye vekt på at det skal bli enklere å drive idrettslag. Norsk idrett skal modernisere organisasjonen på
flere områder.
Idrettskretsens rolle:
Idretten mottar hvert år offentlig tilskudd, og støtte til realisering av idrettsanlegg. Det er derfor
viktig at hvert idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare for samfunnet
men også overfor idrettslagets medlemmer. TIK skal arbeide for å utvikle idrettslagene og
idrettsrådene som organisasjon, samt utføre den nødvendige kontrollen slik at idrettens lovverk
følges.

Organisasjonsarbeid
Fokusområder:




TIK skal følge opp idrettslag og idrettsråd når det gjelder idrettens lovverk, ansvarlig
organisasjonsarbeid, økonomiforvaltning og demokrati
TIK skal ha gode rutiner for åpenhet og kontroll av organisasjonsleddenes regnskaper,
juridisk veiledning, avdekking og oppfølging av eventuelle økonomiske mislighold
TIK skal bidra til at idrettslag forenkler den administrative hverdagen gjennom
klubbadministrasjon, regnskapsførsel, rapportering, enkle søknads- og støtteordninger, samt
gjennom initiativ overfor offentlige myndigheter
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TIK skal selv, og også motivere idrettslag, til å ta i bruk moderne informasjons- og
kommunikasjonsmidler for å rasjonalisere organisasjonsarbeidet og effektivisere dialogen
med medlemmene
TIK skal legge til rette og være en pådriver for at idrettslag i Troms skal ha fokus på
antidoping-arbeid og slutte seg til konseptet «Rent idrettslag»
TIK skal tilrettelegge og drifte for fellesløsninger i Idrettens Hus
TIK skal etablere samarbeids- og dialogfora med berørte særkretser og særforbundsregioner

Mål for perioden:
 Alle idrettslag i Troms skal ta i bruk elektronisk medlemsregister innen utgangen av 2016
 Idrettslag skal få god oppfølging på organisasjonsarbeid, idrettens lovverk og regnskapsførsel
 75 % av idrettslag skal ta i bruk «Rent idrettslag»

Frivillighet
Troms idrettskrets skal bidra til å øke den frivillige innsatsen i idretten.
Fokusområder:







TIK skal bidra til å verne om den frivillige organisasjonens særpreg, og involvere stadig nye
generasjoner i kulturen med ansvar, dugnad og fellesskap
TIK skal sette fokus på å inkludere underrepresenterte grupper i styringen av idrettslag,
herunder invitere til styredeltakelse og ansvar for eget idrettstilbud
TIK skal sette fokus på eldre som fortsatt ønsker å være frivillige innenfor fellesskapet
TIK skal vektlegge kompetanseutvikling for å øke den frivillige innsatsen

Mål for perioden:

 TIK skal fremheve frivilligheten gjennom å gi utmerkelser i hederstegn og ildsjelpris
 TIK skal fremheve frivillighetens verdi i et samfunnsperspektiv overfor myndigheter

Kompetanseutvikling
Troms idrettskrets skal styrke idrettslag og idrettsråd med relevante og gode kurs- og
utviklingstilbud.
Fokusområder:



TIK skal legge til rette for at aktiviteten i klubbene i Troms ledes av personer med nødvendig
idrettsfaglig kompetanse og forståelse for idrettens grunnverdier
TIK skal systematisk skolere idrettsrådene i godt organisasjonsarbeid for å sikre lokalidretten
gode rammevilkår
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TIK skal årlig arrangere idrettshelga i Troms
TIK skal samarbeide med idrettsfagslinjer i Troms på relevante kurs og temaer
TIK skal være en aktør som samler daglige ledere i idrettslag
TIK skal være en sentral bidragsyter til at flere drar nytte av hverandre og skaper nyttige
relasjoner på tvers av idrettsgrener

Mål for perioden:
 TIK skal prioritere å gjennomføre kurs i styrearbeid i praksis og KlubbAdmin for idrettslag i
alle deler av fylket
 TIK skal tilby kurs innen fellesidrettslig område
 Innholdet i idrettshelga skal være dagsaktuelle temaer som norsk idrett fokuserer på samt
ønsker fra idretten i Troms.
 TIK skal utdanne og videreutvikle veilederkorpset til flere og bedre kursholdere
 TIK skal gjennomføre kurs i aktivitetsleder i barneidrett i hele fylket og bidra til å utvikle
trenere og aktivitetsledere
 TIK skal samarbeide med NIF for å gjennomføre kurs for tilrettelegging i idrett for personer
med funksjonsnedsettelse i hele fylket
 TIK skal igangsette flere og bedre utviklingsprosesser som startmøter, oppfølgingssamtaler
og større klubbutviklingsprosesser som virksomhetsplan, verdigrunnlag
 TIK skal utdanne og videreutvikle flere unge ledere som tar verv i dretten som trenere, ledere
eller sentrale klubbmedlemmer
 TIK skal bidra til å øke idrettens kompetanse innen anleggsutvikling og –bygging
 TIK skal implementere «Bedre-klubb» -konseptet som utvikles av NIF

Idrettsanlegg
Troms idrettskrets skal bidra i arbeidet for planlegging og etablering av flere og bedre
idrettsanlegg i fylket
Fokusområder:








TIK skal gjennom idrettspolitisk arbeid jobbe målrettet for flere og bedre anlegg i Troms
TIK skal i samarbeid med IR og SK videreføre arbeidet med anleggsplanen
TIK skal i samarbeid med OLT NN og ev andre aktører arbeide for å etablere et
«Kompetansesenter for idrett i nord» i Tromsø
TIK skal i samarbeid med idrettsråd arbeide for at idrettslag med egne anlegg bør få
driftsstøtte
TIK skal være en høringsinstans og samarbeide med fylkeskommunen i spillemidler og
anleggsarbeid
TIK skal bidra i å utvikle Bardufosstun idrettssenter i samarbeid med NIF

Mål for perioden:
 Gjennomføre et årlig seminar og kurs innen anleggsutvikling og –bygging
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Implementere anleggsplanen for Troms som en aktiv plan for både idretten og det offentlige
Realisere planer for Kompetansesenter for idretten
Videreutvikle et tettere samarbeid med fylkeskommunen i anleggsarbeid
Øke idrettens bruk av Bardufosstun

Idrettsarrangement
Troms idrettskrets skal være en pådriver til at flere regionale, nasjonale og internasjonale
idrettsarrangement legges til Troms.
Fokusområder:



TIK skal stimulere og bidra til at idretten i Troms søker og gjennomfører regionale, nasjonale
og internasjonale idrettsarrangement
TIK skal arbeide for at idrettslagene har gode økonomiske vilkår for sine idrettsarrangement

Mål for perioden:
 Øke det offentlige bidraget til nasjonale og internasjonale idrettsarrangement i Troms
 Redusere og fjerne kostnader på leie av offentlige anlegg i forbindelse med
idrettsarrangement

Idrettens finansering
Troms idrettskrets skal arbeide for gode rammevilkår for idretten i Troms.
Fokusområder:




TIK skal i samarbeid med idrettsråd arbeide for gode rammevilkår for idrettslagene
TIK skal samarbeide med fylkeskommunen for gode rammevilkår for idrettsorganisasjonen
TIK skal være en aktiv aktør i utvikling av nasjonale finansieringsmodeller for idretten

Mål for perioden:
 Bedre kommunenes støtte til lokal idrett
 Gratis bruk av kommunale anlegg for barn og ungdom
 Fylkestilskudd til idretten skal, som et minimum, økes i takt med den alminnelige
prisstigningen i samfunnet
 Bidra til de nasjonale strategier og mål for idrettens finansiering

Idrettens samfunnsbidrag
Troms idrettskrets skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i idretten i fylket, og ha et
spesielt fokus på utvikling av idrettssamarbeidet i Barentsområdet.
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Fokusområder:







TIK skal rette fokus på at idretten er en del av en bred samfunnsallianse som motarbeider
mobbing, og som praktiserer nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn,
etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne
TIK skal være en sentral aktør og talerør i dagsaktuelle temaer innen idrett
TIK skal bidra til at folk-til-folk samarbeidet i Barentsområdet skal styrkes og videreutvikles
TIK skal arbeide for å synliggjøre idrettens verdiskapning i samfunnet

Mål for perioden:
 Inkludere nye grupper og idretter i tromsidretten
 Flere idrettslag skal inkludere og integrere flyktninger i sin idrettsaktivitet
 Videreutvikle Barents Games-konseptet

