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BESLUTNINGSSAKER
Sak 39/10-12 Godkjenning av regnskap TIK 2010
Resultatregnskapet for Troms idrettskrets 2010 viser et overskudd på kr.237.507
Ny egenkapital er kr.1.671.941
Overskuddet for 2010 skyldes i hovedsak underbemanning på utviklings- og
utdanningskonsulentstillingen.
Vedtak: Regnskap 2010 Troms idrettskrets godkjennes.

Sak 40/10-12 Godkjenning av årsberetning TIK 2010
Årsberetning for Troms idrettskrets legges på nettsiden.
Vedtak: Årsberetning godkjennes.
Sak 41/10-12 Budsjett TIK 2011

Vedtak: Budsjett Troms idrettskrets 2011 vedtas.
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Sak 42/10-12 sak fra Lenvik idrettsråd, forslag dekning av reiseutg utøvere
Lenvik idrettsråd har sendt forslag til Troms idrettskrets og ber de undersøke muligheten
for at dyktige unge idrettsutøvere kan få reduserte priser på kollektivtransport innad i
fylket. Dette bør være et ledd i å legge til rette for at ungdom som ønsker å satse på å
bli god i sin idrett, skal ha mulighet til å bo lengst mulig hjemme og bidra til å styrke
idrettsmiljøet på sin hjemplass.
Vedtak: Troms idrettskrets tar kontakt med Troms fylkeskommune for å diskutere saken.
OLT nord og prosjektleder for ”Toppidrett i Troms” blir bedt om å bidra i å definere hvilke
utøvere dette er aktuelt for.

Sak 43/10-12 Delegater til Idrettstinget 2011
Troms IK kan stille med 4 delegater til Idrettstinget 2011.
Følgende kandidater stiller for Troms idrettskrets:
Knut Bjørklund
Kirsti Skog
Jan-Tore Skjærvik
Hanne-Karine Holstad
- vara: Johan Robertsen,
- Rita Roaldsen (observatør og vara)

ORIENTERINGSSAKER
Sak 44/10-12 Status plan for Større idrettsarrangement til NN

Idrettens Barentsutvalg behandlet del 2 i planarbeidet i sitt møte i Oslo 16.mars.
Det skal lages en presentasjon og en folder med en kortfattet tekst.
Det skal også arrangeres en dagskonferanse ”Større idrettsarrangement til Nord Norge” der idretten,
politikere og næringsliv inviteres. Konferanse planlegges som en del av NNI-møtet i Tromsø i slutten
av november.
Styret i idrettskretsen ønsker ei større hastighet i arbeidet med del 2.
Troms idrettskrets skal vurdere å arrangere en anleggskonferanse i samarbeid med fylket.
Sak 45/10-12 ApD – strategiarbeid for fremtiden

Prosjektleder for Aktiv på Dagtid, Øivind Hansen presenterte dagens status for ApD og hvilke
utfordringer vi står overfor for å etablere ApD som varig tiltak i Tromsø etter prosjekttidens slutt i
desember 2011, og samtidig bistå andre kommuner i ev etablering.
ApD må søke andre finansieringskilder for varig tiltak. Forankring politisk i Tromsø kommune er svært
viktig. Troms idrettskrets har invitert seg til møte med kommunen. Øivind Hansen og Jan-Tore
Skjærvik deltar på møtet.
www.idrett.no/troms
tlf: 915 17019
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Sak 46/10-12 TIKs nettside

Webansvarlig Håvard Lium presenterte oppbygging av idrettskretsen nettside.
Administrasjonen ønsker at styremedlemmer bidrar i tilbakemelding om brukervennlighet og i hvilke
områder det er ønskelig med mer utdypende informasjon.
Det er ønskelig at bildebruken er fra motiv i Troms.
Sak 47/10-12 Status for idrett og skole

Troms idrettskrets har pr dags dato ”Idrett og skole”-prosjekter i Tromsø, Svalbard og på Silsand.
Det har vært ei positiv utvikling å satse på å utdanne elever fra videregående skoler til ungt lederskap
og aktivitetsledere barneidrett. Det er under planlegging oppstart på Bardufoss vgs, i Lenvik, i
Harstad, Breivang vgs i Tromsø. Tromsø idrettsråd er med i samarbeidet om prosjektene i Tromsø.
Sak 48/10-12 Planer for Idrettshelga 21.-23.oktober 2011
Håvard Lium presenterte planene for Idrettshelga, 21.-23.oktober på Bardufosstun.
Flere foredragsholdere er gjort avtaler med. Idrettskretsen har samarbeid med Håndball
region nord og Troms fotballkrets om innholdet på kurssiden.
Sak 49/10-12 Status idrettsanlegg i Tromsø
Oppdatering på status på anleggsprosjektene i Tromsø.
Det er viktig at idrettskretsen støtter opp om begge prosjektene, da begge prosjektene
vil være et viktig bidrag for idretten i landsdelen, hver på sin måte.

REFERAT/INFORMASJONSSAKER
Sak 50/10-12 Hendt siden sist
- Knut og Sylvi har deltatt på Norges idrettsforbunds 150 årsjubileum i Oslo
- Knut og Sylvi har deltatt på Idrettens Barentsutvalgsmøte 16.mars
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