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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Nr.9/2010-12
29.juni 2011
Harstad, hotell Rica Grand
Knut Bjørklund, Jan-Tore Skjærvik, Johan Robertsen, Kirsti Skog,
Hanne-Karine Holstad, Kjell Ivar Robertsen,
Rita Roaldsen, Elin Nicolaisen,

BESLUTNINGSSAKER
Sak 52/10-12 Regnskapsrapport pr.31.5 2011
Inntekter og kostnader følger budsjettet som planlagt.
Vedtak: regnskapsrapport pr.31.5.2011 tas til etterretning
Sak 53/10-12 Plan for NNI nov 2011
Troms idrettskrets skal arrangere årets felles samling for de nordnorske idrettskretsene.
Tid: 25.-27.nov. Vurdere 18.-20.11 da det passer for Idrettsstyrets representanter for de nordnorske
idrettskretser.
Aktuelle temaer: oppfølging anleggsarbeidet, utvikling av Barentsidretten, Kolarctic-prosjektet,
Vi legger inn samling og møter for de ansatte i tillegg.
Vedtak: ei arbeidsgruppe bestående av Knut, Hanne-Karine, Johan og orgsjef arbeider videre med
program og arrangement
Sak 54/10-12 Plan for Arrangementsseminar ”Store idrettsarrangement til Nord Norge”
Som en del av Barentsutvalgets strategiarbeid ”Større idrettsarrangement til Nord Norge” har vi
planer om å arrangere et seminar der vi setter fokus på det å arrangere store idrettsarrangement i
Nord Norge.
Målgruppen er idretten, politikere og næringsliv.
Vedtak: Ei arbeidsgruppe bestående av et styremedlem TIK og NIK, styremedlem TIR og orgsjef jobber
videre med saken. Fra TIK representerer Jan-Tore Skjærvik.
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ORIENTERINGSSAKER

Sak 55/10-12 Kommune- og Fylkestingvalget, plan for TIKs arbeid
Følgende tiltak iverksettes:
1) Oppfølging av idrettsråd:
- sende brev om påminning om valgkamparbeidet og ev Idrettens dag, styremedlemmer
følger opp med tlf-samtale om aktiviteter og Idrettens dag
2) skrive leserinnlegg (gode ideer finnes i verktøykassa ).
Fordeling tema:
Johan: regionale anlegg, Hanne-Karine: svømmeanlegg, Jan-Tore: preparering av skiløyper
3) skriv brev med spørsmål til fylkestingkandidater (Knut), følge opp svarene, sammenfatte og
synliggjøre hva kandidatene mener
4) gjøre kjent for media om idrettens fanesaker, slik at de også kan fokusere på dette.
Kontakte NRK Troms, tilby oss å stille opp i paneldebatter med politikere
Sak 56/10-12 Rent Idrettslag – idrettskrets, fokus på Antidopingarbeid i Troms
TIK gjennomfører programmet ”Ren idrettskrets” til høsten. Tas opp på neste styremøte.
Sak 57/10-12 Midler til særidretten, orientering om ordningen
Gjennomgang av ordningen. Kriterier vurderes etter erfaringer for 2011.
Sak 58/10-12 Idrettshelga 2011
Foreløpig plan for innhold gjennomgått. Saken tas opp på neste styremøte.
Sak 59/10-12 Beretning fra Revisor og Kontrollkomite
Beretninger gjennomgått.
REFERAT/INFORMASJONSAKER

Sak 60/10-12 Hendt siden sist
- møte med Forsvaret 20.mai
- Idrettstinget 5.-8.mai
Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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