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BESLUTNINGSSAKER
Sak 69/10-12 Regnskapsrapport pr.1.10.11
Regnskapsrapport viser at vi følger budsjettet.
Stipuleringer for resten av året viser relativt små overskridelser på noen poster, men også overskudd
på noen poster.
Vedtak: Regnskapsrapport pr.1.10.11 tas til etterretning.
Sak 70/10-12 Budsjettregulering 2011
Det er gjort følgende budsjettreguleringer:
- 102: adm kost OLT, regulert fra 26.000 til 12.000
- 106/137: regulert fra 1.200.000 til 1.318.832, ikke-tildelte midler fra 2010 tatt med i 2011
- 206/234,235: kr.275.000 tildelte folkehelsemidler fra NIF til Harstad Ir og Lenvik IR
- 402: regulert fra 315.000 til 300.000 i hht vedtak tildelte midler
- 405: regulert fra 200.000 til 240.000 i hht vedtak tildelte midler
- 407: regulert fra 275.000 til 250.000 i hht vedtak tildelte midler
- 700/731: regulert inntekter fra 120.000 til 100.000 og tilsvarende kostnader i hht vedtak tildelte
midler
- seminaret Idrett – Arrangement – Anlegg – Næring i Nord Norge er lagt inn med kr.130.000,Troms idrettskrets
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Vedtak: Regulert budsjett pr.4.10.2011 vedtatt.
Sak 71/10-12 Prosess Toppidrettsfaglinje i Troms – i samarbeid med Troms fylkeskommune og
Olympiatoppen Nord
Troms idrettskrets har deltatt på studietur til Olympiatoppen Vest i Bergen sammen med OLT nord,
Troms fylkeskommune med adm og politisk ledelse i avd utdanning, samt tilsvarende for Nordland og
Finnmark IK.
Temaet var hvordan OLT Vest og Hordaland fylkeskommune samarbeider om toppidrettstilbud i
videregående skole i Bergen og på Voss. Prinsippet er at fylkeskommunen tilbyr utdanningen
toppidrett og OLT Vest engasjerer kvalifiserte trenere i treningstimene. De to utvalgte skolene har et
meget godt og idrettslig bredt tilbud for ungdom som satser på å nå toppen i sin idrett.
Troms fylkeskommune planlegger en prosess der de vurderer å utvide sitt tilbud innen toppidrett.
De utfordrer hhv OLT nord og Troms idrettskrets til følgende:
- OLT nord kartlegger antall aktuelle søkere til ei toppidrettslinje i særidrettene
- TIK gjør en høringsprosess i særidretten om interessen for toppidrettslinje i regi av
fylkeskommunen. Det er ønskelig at et svar fra idretten er klar før utgangen av november.
TIK gjorde en slik høringsprosess i 2007.
Vedtak:
Det igangsettes en høringsprosess i særidretten i Troms med svarfrist i midten av november.
Orgsjef, Jan-Tore og Elin utgjør ei prosessgruppe.

Sak 72/10-12 Idrettsstyrets prosess ang norsk OL-søknad for 2011
Idrettsstyrets prosess om en eventuell ny norsk søknad om OL i Norge ble drøftet.
Vedtak: Troms idrettskrets sender sin uttalelse ”Stans planene om vinter-OL i 2022 nå!”
til NIF, særforbund, idrettskretser og media. Uttalelsen legges på TIKs nettside.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 73/10-12 Planlegging NNI 2011 Tromsø
Program og booking er klart.
Vi gjør følgende ansvarsfordeling på programpostene:
-

Anlegg/Arrangement, strategiarbeid videre: Johan Robertsen, Jan-Tore Skjærvik, Einar
Botnmark

-

IPD – IKs handlingsplanarbeid: Rita Roaldsen, orgsjef

-

Kolarctic – Barentsarbeidet: Knut Bjørklund

-

Olympiatoppen nord: Trine Lise Andersen, Jan-Tore Skjærvik, orgsjef
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Sak 74/10-12 Status seminar Idrett – Arrangement – Anlegg – Næring i Nord Norge
Seminaret avholdes på Rica Ishavshotel i Tromsø lørdag 15.oktober. Respons og påmelding er meget
positiv. Program, foredragsholdere og booking er i orden. Seminaret støttes økonomisk av
Landsdelsutvalget og Troms fylkeskommune.

Sak 75/10-12 Status Idrettshelga
Program og oppgaver for TIKs adm og styret ble gjennomgått. Innbydelse og program finnes på TIKs
nettside.
REFERAT/INFORMASJONSAKER

Sak 76/10-12 Hendt siden sist
-

Troms idrettskrets og Troms fylkeskommune har i september gjennomført 8
informasjonsmøter i fylket om spillemiddelordningen og aktuelt nytt fra idrettskretsen.
Det deltok 42 idrettslag med til sammen 70 medlemmer på møtene.

-

Knut Bjørklund og Sylvi Ofstad har deltatt på Idrettskretsledermøte i Kristiansand 2.4.september.

-

Jan-Tore Skjærvik, Sylvi Ofstad og Olympiatoppen nord med Trine Lise Andersen har deltatt
sammen med 3 fra Troms fylkeskommune, utdanning, på studietur i Bergen 28.-29.august.

-

Troms idrettskrets arrangerte Idrettssamråd med Kulturdepartementet i Tromsø
5.september. Det deltok ca 40 personer fra idrettsråd, kommunen, fylket, idrettskretsen og
videregående skoler med innlegg og debatt. Hensikten var innspill til Regjeringens
Idrettsmelding.

-

Johan Robertsen og Hanne-Karine Holstad har deltatt på NIFs dialogmøte med idrettskretser
og særforbund 15.september i Oslo.

-

Hanne-Karine Holstad har startet på NIFs Coaching og lederutdanning for ungdom.

-

Troms idrettskrets styre og orgsjef har gjennomgått programmet Ren Idrettskrets med
Antidoping Norge ved Trond Viggo Opdal i forbindelse med styremøtet 4.oktober. Troms
idrettskrets er registrert som Ren Idrettskrets.

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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