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BESLUTNINGSSAKER
Sak 21/10-12 Budsjettregulering 2010
TIKs budsjett reguleres med følgende økte inntekter:
- avdeling 6: kr. 40 000,- til prosjektet ”Ungt lederskap – idrett og skole”
- Olympiatoppen nord (regionalt kompetansesenter for toppidrett i Nord Norge):
Inntekter kr. 974 301,Utgifter kr. 905 807,Budsjettert overskudd kr. 68 494,Overskudd overføres til 2011
- Prosjektet ”Toppidrett i Troms”
Inntekter kr. 350 000,Utgifter kr. 246 000,Budsjettert overskudd kr. 104 000,Overskudd overføres til 2011
Vedtak: Regulert budsjett for TIK 2010, OLT Nord 2010 og ”Toppidrett i Troms” 2010
vedtas.
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Sak 22/10-12

Høring fra NIF, representasjon Idrettstinget

NIF har sendt ut ei høring til idrettsorganisasjon et forslag om endring av
tingsammensetningen. Høringsfrist 13.desember.
Utgangspunktet er at den nystiftede Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) har reist
krav om at sammensetningen av delegatene til Tinget i Norges idrettsforbund endres slik
at særforbundene samlet får forholdsmessig større representasjon.
Idrettstinget, som normalt møtes hvert fjerde år, består i dag av 164 delegater; 75
delegater fordelt mellom særforbundene, 75 delegater fordelt mellom idrettskretsene,
Idrettsstyrets 13 medlemmer og 1 utøverrepresentant fra olympiske idretter.
I høringsdokumentet legges det til grunn ni punkter som en forutsetning:
A) Hovedmålet er organisatorisk å opprettholde en samlet idrettsorganisasjon
B) Ingen gruppering skal ha lovgivende flertall (2/3) alene
C) Antallet delegater på Idrettstinget bør ikke overstige 200
D) Idrettsstyret skal ha stemmerett på Idrettstinget
E) Idrettslagsrepresentasjon på Idrettstinget synes ikke å være aktuell (ref debatt på
Ledermøtet i Tromsø mai 2010)
F) Utøverrepresentasjonen utvides til tre (olympisk representasjon, paralympisk
representasjon, ikke-olympisk representasjon)
G) Fremtidig tingrepresentasjon (ref. §2-5) baseres på aktivitetstall, fremfor antall lag
som i dag. Dette med utgangspunkt i de enkelte idretters egenart og anleggsbehov
H) Prinsippet for representasjon skal være så lik som mulig for særforbund og
idrettskretser
I) 6 delegater bør være en øvre grense for antall representanter fra hvert
organisasjonsledd
Spørsmål NIF ønsker høring på:
1) Mener dere tingsammensetningen bør endres?
2) Hva er deres kommentar til de ni forutsetningene som er sitert i punktene A til I?
3) Basert på overnevnte forutsetninger, har Idrettsstyret utarbeidet to alternative
eksempler til ny sammensetning basert på aktivitetstall pr.31.12.2009.
Det er viktig å presisere at Idrettsstyret her ønsker en debatt rundt prinsippene ved en
endret ordning for tingrepresentasjon.
Alternativ 1:
Særforbund 98 stemmer
Idrettskretser 77 stemmer
Idrettsstyret 13 stemmer
Utøverrepr 3 stemmer
Totalt antall 191 stemmer
Fordeling SF/IK: 56%/44%
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Alternativ 2:
Særforbund 93 stemmer
Idrettskretser 62 stemmer
Idrettsstyret 13 stemmer
Utøverrepr 3 stemmer
Totalt antall 171 stemmer
Fordeling SF/IK: 60%/40%
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Vedtak:
1. TIK utarbeider en presentasjon av saken (Makt og midler).
2. TIK sender saken ut til høring hos idrettsråd. Aktuelle dokumenter legges på TIKs
nettside. Høringsfrist for IR settes til 8.desember.
3. TIK avholder styremøte pr telefon fredag 10.desember.
4. TIK utarbeider uttalelse som sendes NIF innen mandag 13.desember.

Sak 23/10-12

Høring fra NIF, Miljøstrategi for norsk idrett

Idrettsstyret vedtok i sitt møte nr.11 (2007.2011), 16.april 2008 at ”En fremtidsrettet og
langsiktig miljøstrategi med virkning fra 2011 legges frem for endelig behandling på
Idrettstinget i 2011”. Idrettstyret understreket samtidig at ”Strategien skal ta
utgangspunkt i idrettens kjernevirksomhet”.
NIF har utarbeidet et utkast til miljøstrategiplan som de har sendt på høring i
idrettsorganisasjonen, med høringsfrist 31.1.2011.
Vedtak:
TIK sender saken på høring hos idrettsråd og idrettslag.
Saken tas opp på neste styremøte, januar 2011

Sak 24/10-12

Høring fra NIF, Idrettspolitisk dokument 2011-2015

NIF inviterer alle organisasjonsledd i idretten til å gi sine innspill til idrettspolitisk
dokument for tingperioden 2011-2015. Dokumentet er lagt tilgjengelig på NIFs nettside.
Alle organisasjonsledd har fått tilsendt tilgang til å gi svar via QuestBack.
Høringsfrist er satt til 31.1.2011
Vedtak:
TIK diskuterer saken med Nordland IK og Finnmark IK. Det søkes å utarbeide en felles
uttalelse fra de nordnorske idrettskretsene.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 25/10-12

Oppfølging valgkamparbeid Kommune- og fylkestingvalg -11

TIK vedtok i styremøte nr.3, i sak 17/10-12, følgende punkter i valgkamparbeid:
Følgende tiltak blir iverksatt i forbindelse med kommune- og fylkestingvalget 2011:
- Møte med idrettsråd for å igangsette lokalpolitisk arbeid med fokus på å bedre
idrettens rammevilkår i kommunene.
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Gjennomføres i Idrettshelga 2010 og ev på regionale idrettsrådsmøter.
- Invitere oss inn på Kommunenes sentralforbunds strategikonferanse i februar 2011
med Idrett som tema. Rita og Sylvi tar tak i dette.
- Sende et spørreskjema til fylkespartiene med fokus på idrettens fanesaker i partienes
program. Arbeidsgruppe: Rita, Knut, Johan.
Følgende er igangsatt:
- gjennomgang av valgkamp-verktøykassa for idrettsråd på Idrettshelga.
Følgende igangsettes:
- avtale innspill på KS strategikonferanse i februar
- oppfølging idrettsråd på regionale idrettsrådsmøter i januar 2011
- sende brev til politiske parti med spørsmål om prioritering av idrett i partiprogrammene
Saken følges opp på neste styremøte.

REFERAT/INFORMASJONSSAKER
Sak 26/10-12 Hendt siden sist
-

Møte med Bardufosstun Driftselskaps styre 21.10.2010.
Knut, Jan-Tore, Elin og Sylvi deltok fra TIK. Det ble gjort avtaler om samarbeid for
å utvikle Bardufosstun til et bedre idrettssenter.

-

Idrettshelga gjennomført 30.-31.10.2010 med 75 deltakere

-

Møte i Tromsø 25.10.2010, med tema Anleggsutbygging i regionalt perspektiv.
Knut, Johan og Sylvi deltok fra TIK.
Andre deltakere: Tromsø kommune, Tromsø idrettsråd, Troms fylkeskommune,
Universitetet i Tromsø, Næringsforeningen i Tromsø.

-

Elin Nicolaisen har deltatt på nasjonal konferanse Idrett for funksjonshemmede,
5.-7.november på Gardermoen.

-

Robert Olsvik og Sylvi har deltatt på møte med Kåfjord idrettsråd og idrettslagene
i Kåfjord med tema Idrett for funksjonshemmede.

-

Administrasjon har gjennomført ei opprydding av hovedetasjen på Idrettens Hus
Bardufoss, samt ei ombygging og flytting av kontorene til ytterste fløy av huset.
Ombygging reduserer driftsarealet (med nødvendig daglig oppvarming) til 130
kvm.

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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