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BESLUTNINGSSAKER
Sak 78/10-12 Etablering av TIKs administrasjon i Tromsø
Saken om etablering av TIKs administrasjon i Tromsø har vært i en prosess siden 15.januar 2010.
Saken har vært behandlet 5 ganger i styret, 1 gang på idrettskretsting, vært på høring hos idrettsråd
og særkretser. Idrettskretsen har samarbeidet godt med idrettsforbundet og Bardufosstun
Driftselskap i forkant av beslutning i saken.
Se eget dokument i saken som sendes til idrettsråd, særkretser, Bardufosstun og Norges
idrettsforbund.
Vedtak:
Styret i Troms idrettskrets vedtar å etablere Troms IKs hovedkontor i Tromsø fra 1.7.2012.
Avtale med Bardufosstun Driftselskap og Norges idrettsforbund angående fremtidig bruk av Idrettens
Hus Bardufoss må gjøres på en slik måte at idrettskretsens økonomiske interesser blir ivaretatt, og at
Bardufosstun Driftselskap samtidig får bedre forhold for å videreutvikle sin virksomhet rettet mot
idretten i fylket og landsdelen.
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Sak 80/10-12 Nedlegging av idrettslag i Troms 2011
Etter den årlige idrettsregistreringen gjennomfører idrettskretsen en medlemskontroll av
idrettslagene. 15 idrettslag i Troms hadde mangelfull registrering ved at de rapporterte enten færre
enn 10 medlemmer over 15 år, rapportert ingen medlemmer. Idrettskretsen har gjennomført vedtatt
prosedyre for å kartlegge status i de 15 idrettslagene.
Vedtak:
Med hjemmel i NIFs lov § 2-12, 2.ledd overtar Troms idrettskrets, som overordna organisasjonsledd,
administrasjonen av og legger ned følgende idrettslag:
1.Harstad Kickboxingklubb
2.Harstad Judoklubb
3.Salangen Snowboardklubb
4.Tromsø Shotokan karateklubb
5.Ramfjord og omegn hestesportklubb
6.Andørja idrettslag
Idrettskretsen styre gir administrasjonen fullmakt til å representere idrettskretsen i ethvert
anliggende knyttet til overnevnte idrettslag for å sikre eventuelle verdier og anvendelsen av disse.

Sak 81/10-12 Troms idrettskrets ting 2012 – tid og sted
Troms idrettskrets gjennomfører 2-årige tingperioder. Siste idrettskretsting var 9.-10.april 2010.
Vedtak:
Troms idrettskrets innkaller til idrettskretsting 20.-21.april 2012 på Bardufosstun.
Innkalling sendes til idrettsråd og særkretser 20.januar, frist for innmelding av saker settes til
20.februar, saksliste og dokumenter gjøres tilgjengelig 20.mars.

Sak 82/10-12 Ny Handlingsplan for 2012-2016 – prosess utarbeidelse av forslag
Troms idrettskrets skal utarbeide ny Handlingsplan for idretten i Troms for perioden 2012-2016.
Handlingsplanen skal bygges på den vedtatte Idrettspolitiske Dokument (IPD) for norsk idrett 20112015.
Forslag til prosess for utarbeidelse av TIKs Handlingsplan 2012-2016:
- igangsetting av prosess på NNI-samlinga i Tromsø 18.20.11.2011
- TIK adm utarbeider 1.utkast, kortfattet stikkordsform, sendes styret, frist 1.1
- TIK adm og styre utarbeider forslag, sendes på høring til IR og SK 20.januar, med frist for
tilbakemelding 20.februar
- endelig forslag legges med saksdokumenter 20.mars
Vedtak:
Troms idrettskrets inviterer idretten i Troms til å bidra i utarbeidelsen av forslag til Handlingsplan
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2012-2016. TIKs forslag sendes på høring til IR og SK 20.januar med frist for tilbakemelding
20.februar.
Sak 83/10-12 Støtte i utviklingen av Arctic Race of Norway
Troms idrettskrets har det siste året bidratt i utviklingen av ei mulig etablering av et profesjonelt
etapperitt på sykkel i Nord Norge. I forkant av NNI gjennomførte deltakere fra de tre nordnorske
idrettskretser og ledelsen av Arctic Race of Norway en Workshop for hvordan vi kan involvere
nordnorsk idrett i utviklingen av arrangementet.
i NNI-møtet utarbeidet de nordnorske idrettskretsene en felles uttalelse om Arctic Race of Norway.
Vedtatt uttalelse:
De tre nordnorske idrettskretsene, i samarbeid med Landsdelsutvalget, hat nettopp avsluttet et
prosjekt som har hatt som formål å utrede mulighetene for å få flere større idrettsarrangement til
Nord Norge.
Bakgrunnen for prosjektet er at det historisk sett er arrangert få eller ingen større internasjonale
idrettsarrangement i Nord-Norge.
Miljøet bak Tour de Andørja jobber nå med å etablere et profesjonelt etapperitt på sykkel i Nord
Norge, Arctic Race of Norway. Dette vil være et arrangement som kommer idretten i hele Nord Norge
til gode, og som samtidig vil gi god markedsføringseffekt for hele Norge på en unik måte.
De nordnorske idrettskretsene vil bidra i arbeidet med å realisere Arctic race of Norway.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 84/10-12 Evaluering av Idrettshelga 2011
TIKs adm har gjennomført QuestBack-undersøkelse blant deltakerne i Idrettshelga 2011, samt gjort
egen evaluering av planleggingsprosess, gjennomføring, innhold, samarbeid med Bardufosstun.
Tilbakemeldingen fra deltakerne var gode, ca 80 % ga karakteren 5 eller 6 (hvor 6 er best) på
spørsmål om hvor fornøyd de var med Idrettshelga. Det kom inn mange nyttige synspunkter som vi
tar med oss i planleggingen av Idrettshelga 2012.
Sak 79/10-12 Aktiv på Dagtid – alternativer for videreføring
(saken omgjort til orienteringssak)
Troms idrettskrets etablerte prosjektet Aktiv på Dagtid (ApD) i 2009, med finansiering fra
Ekstrastiftelsen, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og folkehelsemidler fra idrettsforbundet.
Prosjektperioden utgår 31.12.2011, og dermed bortfaller midlene fra Ekstrastiftelsen. TIKs adm gikk i
dialog med Tromsø kommune tidlig vår 2011 om videreføring av ApD som et godt folkehelsetilbud
for mennesker som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet i Tromsø. Tiltaket som i stor grad
gjennomføres av frivillige i idrettslagene for den gitte målgruppa, passer svært godt inn i tiltak
kommunene bør iverksette i kravene i Samhandlingsreformen som innføres 1.1.2012.
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TIKs adm er fortsatt i dialog med Tromsø kommune som den største finansieringskilde i videreføring
av ApD.
Styret innkalles til tlf-møte så snart ev tildelinger/avslag er avgjort for å avgjøre veien videre for ApD.
REFERAT/INFORMASJONSAKER
Sak 85 /10-12 Hendt siden sist
-

Troms idrettskrets og Olympiatoppen Nord har gjennomført informasjonsmøte mandag
14.11 med særidretten ang ei ev etablering av Toppidrettslinje i regi av offentlig
videregående skole i Tromsø

-

De nordnorske idrettskretsene i samarbeid med Tromsø idrettsråd arrangerte seminaret
Idrett – Arrangement – Anlegg – Næring i Nord Norge lørdag 15.oktober i Tromsø, med 75
deltakere.

-

Troms idrettkrets arrangerte Idrettshelga 2011 21.-23.oktober på Bardufosstun med 88
deltakere.

-

Styreleder og orgsjef har sammen med styreleder og daglig leder av Bardufosstun og
generalsekretær i idrettsforbundet deltatt på møte med Troms fylkeskommune ang ei mulig
etablering av vgs på Rustadhøgda.

-

Tromsø idrettsråd har presentert det ferdige forprosjektet Idrettsbyen Tromsø for styreleder,
orgsjef og NIFs generalsekretær. Troms fylkeskommune med fylkesråd for kultur og adm.
leder, samt Tromsø kommune med ordfører og byråd for kultur og næring deltok også på
møtet.

-

Troms idrettskrets arrangerte NNI, fellesmøte for de nordnorske idrettskretser, 18.20.november i Tromsø

-

Troms idrettkrets ved Jan-Tore Skjærvik har deltatt på møte Idrettens internasjonale
Barentssamarbeid i Kiruna, okt 2011.

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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