Protokoll styremøte Troms idrettskrets
Møte:
Dato / tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Nr.16/2010-12
13.3.2012
Alfheim Tromsø
Knut Bjørklund, Jan-Tore Skjærvik, Johan Robertsen, Hann-Karine
Holstad, Johanne Størkersen
Kirsti Skog, Rita Roaldsen, Elin Nicolaisen, Kjell-Ivar Robertsen

Saker:

Sak 96/10-12 Regnskap Troms idrettskrets 2011
Sak 97/10-12 Årsberetning Troms idrettskrets 2011
Sak 98/10-12 Budsjett 2012 avd OLT Nord
Sak 99/01-12 Saker som skal behandles på Troms IK ting april 2012
Sak 100/10-12 Prioritering av anlegg i Troms til ekstraordinære spillemidler
Sak 101/10-12 Søknad ”Bolyst gjennom ildsjeler” i samarbeid med HATS
Sak 102/10-12 UngIdrett – utarbeidelse av tiltaksprosjekt
Sak 103/10-12 Oppsummering av Regionale idrettsrådsmøter 2012
Sak 104/10-12 Forberedelser Idrettshelga 2012
Sak 105/10-12 Hendt siden sist

BESLUTNINGSSAKER
Sak 96/10-12 Regnskap Troms idrettskrets 2011
Regnskapsrapport pr 31.12.11 ble behandlet i sak 86/10-12 den 12.1.12.
Regnskapet viser et årsresultat med overskudd på kr 42 258,Ny egenkapital er kr 1 714 199,Vedtak:
Regnskap for Troms idrettskrets 2011 vedtas.
Sak 97/10-12 Årsberetning Troms idrettskrets 2011
Årsberetningen ble gjennomgått og supplert.
Vedtak:
Årsberetning Troms idrettekrets 2011 vedtas.
Sak 98/10-12 Budsjett 2012 avd Olympiatoppen Nord-Norge
Budsjett for OLT NN og Toppidrett i Troms ble presentert. Budsjettet er godkjent av OLT sentralt.
OLT NN er organisatorisk og juridisk knyttet til TIK, og budsjett og regnskap behandles derfor hos TIK.
Budsjett og regnskap skal gå i balanse.
Troms idrettskrets
Idrettens Hus
9325 Bardufoss

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

tlf: 915 17019

Vedtak:
Budsjett for Olympiatoppen Nord-Norge og Toppidrett i Troms 2012 vedtas.
Sak 99/01-12 Saker som skal behandles på Troms IK ting april 2012
Følgende saksdokumenter ble behandlet og forberedt:
- Sakliste og program
- Strategi- og Handlingsplan 2012-2014
- Langtidsbudsjett
- Hederstegn – nye statutter
- Ny lov Troms IK
- Avtale TIK-NIF ang Bardufosstuns overtakelse av Idrettens Hus Bardufoss
Vedtak:
Administrasjonen fullfører dokumentene etter innspill fra styret, sender de på høring i styret.
Dokumentene legges på TIKs nettside tirsdag 20.mars.
Sak 100/10-12 Prioritering av anlegg i Troms til ekstraordinære spillemidler
I møte 1.februar med Idrettens Barentsutvalg og presidentskapet i Norges idrettsforbund ble
anleggssituasjon i Nord Norge drøftet. Idrettspresident Børre Rognlien uttrykte at NIF’s anleggsutvalg
var åpne for at det ble utarbeidet en anleggsplan for Nord – Norge, hvor man bl. a så dette i forhold
til det å kunne arrangere Barents Games i landsdelen. NIF’s anleggsutvalg venter på innspill fra nord,
og det vil være en styrke om de tre nordnorske idrettskretsene er omforent i sine planer.
Idrettspresidenten utfordret også de tre nordnorske kretsene med å komme med innspill på ett stort
anlegg i hver krets som kan arrangere større idrettsarrangement.
Troms idrettskrets ting 2010 vedtok følgende under målsetningen ”Bidra til flere og bedre anlegg for
idretten”: ”Økt fokus på anleggssituasjonen for svømmeanlegg i Troms generelt og behov for 50
meters basseng spesielt”.
Vedtak:
TIK fortsetter prosessen med anleggsplan i samarbeid med de nordnorske idrettskretser. TIK følger
opp idrettskretstingets vedtak om å prioritere 50-meters basseng.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 101/10-12 Søknad ”Bolyst gjennom ildsjeler” i samarbeid med HATS
Administrasjonen orienterte om samarbeidet med HATS (HATS er en interesseorganisasjon for det
frivillige revy- og teatermiljøet i Nord-Norge) der vi søker Bolyst-midler til et prosjekt med mål om å
øke rekrutteringen av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger.
Prosjektet kan bli et godt tiltak for vårt mål om å sette fokus på og øke frivilligheten i idretten.
Saken tas opp på nytt ved en ev. tildeling av midler.
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Sak 102/10-12 ungIdrett – utarbeidelse av tiltaksprosjekt
Administrasjonen informerte om ide og prosjektskisse for søknad på midler til et breddetiltak for
ungdom.
Formål: ”ungIdrett” skal jobbe for at alle ungdommer har et allsidig aktivitetstilbud i sitt nærmiljø.
Idretten skal være en sosial møteplass med plass til alle, uavhengig av ambisjonsnivå. Aktiviteten
skal drives på ungdommenes premisser og preges av stor valgfrihet, variert trening,
medbestemmelse og lav terskel til å være med.
”ungIdrett” skal engasjere ungdom til selv å ta ansvar for sitt eget aktivitetstilbud. Ungdom skal
utdannes til å kunne ta ansvar for planlegging og gjennomføring av egne økter, arrangere turneringer
og ta lederansvar. Gjennom ”ungIdrett” får ungdommene omfattende leder- og trenerutdanning
gjennom egne kurs som er tilpasset ungdom.
Målgruppe: Målgruppen er alle ungdommer mellom 13 og 19 år i Troms. Det vil legges spesielt vekt
på å få med ungdom som enten ikke er med i den organiserte idretten, eller er på vei ut av den.
Jenter er underrepresentert i ungdomsidretten og er en prioritert målgruppe.
Det er søkt om midler fra Sparebankstiftelsen. Det er aktuelt å søke midler flere steder.
Sak 103/10-12 Oppsummering av Regionale idrettsrådsmøter 2012
Det ble gjennomført 4 regionale idrettsrådsmøter i februar (Kåfjord, Tromsø, Harstad, Finnsnes) med
deltakelse fra 8 idrettsråd.
Det er nyttige møter med god utveksling mellom idrettsråd og mellom IR og TIK. IR kom med mange
gode innspill til den nye Strategi- og Handlingsplanen.
Neste år vil vi legge opp til 3 regionale idrettsrådsmøter, i Nord-Troms, Midt-Troms og Sør-Troms.
Møtene arrangeres i januar-februar.
Sak 104/10-12 Forberedelser Idrettshelga
Idrettshelga 2012 arrangeres 19.-21.oktober på Bardufosstun. Tema blir ”Frivillighet”. Det er gjort
avtale med Frode Kyvåg som foredragsholder.

REFERAT/INFORMASJONSAKER
Sak 105/10-12 Hendt siden sist
- Prosjekt ”Spisset toppidrettslinje i offentlig vgs” utsatt fra fylkets side
- Utvikling av UiTs idrettshøgskole – møter med idretten er gjennomført
- Møte med Høgskolen i Harstad ang utdanning innen Arrangementskomptetanse
- Invitasjon til årsmøter i idrettsråd, fordeling av repr fra TIK
-arbeid mot SV, endring av tippenøkkelen
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