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BESLUTNINGSSAKER
Sak 86/10-12 Regnskapsrapport pr 31.12.2011
Regnskapsrapport pr 31.12.2011 viser et mulig overskudd på ca kr.30 000,- for 2011.
Regnskapet er ikke ferdig ført.
Vedtak: Regnskapsrapport tas til etterretning.

Sak 87/10-12 Budsjett 2012
Budsjett for TIK 2012 viser omsetning på kr. 7.351.902,Inntektstallene er budsjettall i hht søknader og erfaringstall.
2012 er et krevende år økonomisk for TIK med todelt drift halve året samt kostnader med etablering
og flytting.
Vedtak:
Budsjett TIK 2012 vedtas

Troms idrettskrets
Idrettens Hus
9325 Bardufoss

www.idrett.no/troms
troms@idrettsforbundet.no

tlf: 915 17019

Sak 88/10-12 Vurdering prosess ny tingsammensetning i Troms idrettskrets
Delegatfordelingen på Troms idrettskrets ting er pr nå slik:
45 delegater fra idrettsråd, 45 delegater fra særkretser/regioner, 7 delegater fra styret i TIK.
Det er pr i dag 27 særforbund som har særkretser/regioner i Troms. 6 -7 av disse har liten/ingen
aktivitet i særkrets/regionstyret pr i dag.
I Troms har vi i tillegg 20 særforbund som er representert med særidrettslag og som da ikke har
representasjonsrett på Troms idrettskrets ting.
Det foregår en del endringer i organiseringen innen særforbund i Norge, der flere velger å ikke ha
organisasjonsledd mellom forbund og idrettslag. Særforbundene er likevel opptatt av at deres idrett
skal kunne involveres tettere i idrettskretsenes virke, både når det gjelder økonomiske ordninger (eks
fylkesmidler), kompetansearbeid, og også i idrettspolitisk prioriteringer.
Særforbundene oppfordrer idrettskretsene til å vurdere å endre sammensetningen av
idrettskretstinget, slik at alle idretter som drives i fylket kan være representert og ha en tettere
nærhet til idrettsfellesskapet i fylket.
Noen idrettskretser har endret eller vurderer å endre sammensetningen av idrettskretstinget.
Vedtak:
Saken tas opp som temasak på Idrettskretstinget 2012.
TIK ønsker å invitere alle idretter til temasakene. Det er viktig å skape en møtearena for idretten i
Troms der alle våre idretter kan være tilstede.
Sak 89/10-12 Videreføring av ordningen med adgangskort til idrettsarrangement
Troms idrettskrets har i mange år hatt ei ordning med å tildele adgangskort til idrettsarrangement til
TIKs styremedlemmer, ledere av IR og SK/R, ev andre viktige samarbeidspartnere.
Administrasjonen ønsker at styret tar en gjennomgang av ordningen.
Vedtak:
TIK viderefører ordningen med adgangskort til idrettsarrangement.
Ordningen er en fin påskjønnelse for de som gjør en frivillig jobb for idretten, samt at
idrettspolitikeres tilstedeværelse på idrettsarrangement er viktig og nødvendig for å kunne gjøre en
god jobb for idretten.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 90/10-12 Møteplan TIK vårhalvår 2012
Møteplan for Troms idrettskrets, vårhalvår er vedlagt.
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Sak 91/10-12 1.utkast Handlingsplan TIK 2012-2016
Troms idrettskrets plan for perioden 2012-2016 bygges opp med 4-årig strategiplan og 2 årig
Handlingsplan.
4 – årig Strategiplan med visjon, slagord, verdier og overordna mål.
2 –årig Handlingsplan med strategiske mål innen områdene:
1) Rammebetingelser
2) Organisasjon og kompetanseutvikling
3) Anlegg og arrangement i nord
4) Barneidrett
5) Ungdomsidrett
6) Mangfold, voksenidrett, folkehelsearbeid
7) Toppidrett i nord
1.utkast av planen sendes ut på høring til idrettsråd og særkretser/regioner med oppfordring om
innspill på hva idrettskretsen bør ha fokus på for å utvikle idretten i Troms innen idrettspolitiske
områder, rammebetingelser og aktivitetsutvikling.
Høringen sendes ut 20.januar med frist for tilbakemelding 20.februar.
Sak 92/10-12 Søknad RUP, arrangementskompetanse, Toppidrettslinje VGS
Styret ble orientert om prosessen innen prosjektene Arrangementskompetanse og Toppidrettslinje i
offentlig videregående skole.
Sak 93/10-12 Plan for regionale møter med idrettsråd
Møter med idrettsråd gjennomføres i uke 5 og 6.
Innhold for møtene blir:
- oppfølging av idrettslag: nye lovnormer, momskompensasjon
- oppfølging av idrettsråd: nye kommunestyrer, idrettspolitikk, arealplanarbeid (ref NIFs
verktøykasse)
- prosess ny Handlingsplan for idretten i Troms, innspill
- info om TIKs vedtak om flytting av adm, og om ivaretakelse av IH som sak på idrettskretstinget
Adm utarbeider sakene som presenteres på møtene.
1 fra styret og 1 fra adm møter på IR-møtene.
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REFERAT/INFORMASJONSAKER
Sak /10-12 Hendt siden sist
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møte med UiT 2.1:
UiT ønsker innspill fra idretten i utviklingen av idrettshøyskolen i Tromsø
TIK og OLT nord er bedt om å foreslå hvem som bør inviteres på et innspillsmøte
henvendelse fra Tromsø Turnforening, ønske om involvering fra TIK i forb med deres
150-årsjubileum. De er det eldste idrettslaget på Nordkalotten.
TIK kjøper 10 utgaver av jubileumsboka
Norges idrettsforbund og Troms idrettskrets har sendt uttalelse til Troms
fylkeskommune ang etablering av vgs på Rustahøgda
invitasjon til Troms Fotballkrets ting
brev fra Målselv kommune

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent

Troms idrettskrets
Idrettens Hus
9325 Bardufoss

www.idrett.no/troms
troms@idrettsforbundet.no

tlf: 915 17019

