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BESLUTNINGSSAKER
Sak 79/12-14 Salgsavtale Idrettens Hus Bardufoss
Avtalen mellom NIF og TIK som er utarbeidet på bakgrunn av tidligere utkast og møte 28.6.2013 er
behandlet i NIF presidentskap. TIK har gjennomgått avtalen med sin advokat og vil gi tilbakemelding
til NIF om presiseringer vi vil ha med i avtalen.
Vedtak:
Troms idrettskrets godkjenner salgsavtalen med følgende endringer/presiseringer.
1. Salgsavtalen skal tinglyses straks.
2. Opprinnelig formulering tilknyttet salg av aksjer og opphør skal tas inn i avtalen. Sitat: "Det samme
gjelder dersom NIF sin eierandel i driftsselskapet for Bardufosstun endres slik at NIF sin eierandel blir
mindre enn 50%. Frist regnes da fra overdragelse av aksjene eller dato for faktisk overtakelse av
driften. Tilsvarende gjelder dersom driften som idrettssenter legges ned. Som nedleggelse regnes
innstilling av driften i mer enn 6 måneder sammenhengende. Betalingsfrist regnes fra to uker etter at
perioden på 6 måneder er passert. Dette avsnittet skal tinglyses som heftelse på eiendommen." Sitat
slutt.
3. Avtalen skal ha en gyldighetstid på 40 år.
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Sak 80/12-14 Oppfølging idrettsråd
Gjennomgang av status for idrettsråd pr okt 2013.
Det er 16 idrettsråd som har gjennomført årsmøter i 2013. TIK har vært tilstede på 12 av årsmøtene.
Det er pr tiden 3 idrettsråd som ikke har hatt årsmøte i 2013, og heller ikke har ordinær virksomhet
pr nå. 3 idrettsråd deltok på idrettsrådskonferansen i Kristiansand.
Det er 6 kommuner som ikke har idrettsråd.
Adm forslag til oppfølging av idrettsråd fra dags dato og plan for 2014:
1) TIK innkaller alle idrettslag i Målselv for reetablering av Målselv IR. Vi peker på 3 av de største IL til
å utgjøre en valgkomite i tillegg til TIKs styremedlem Alfhild. Dato 28.10
2) TIK gjør tilsvarende for Storfjord og Ibestad i løpet av første kvartal i 2014.
3) TIK adm og styret lager en oppfølgingsplan for 2014 som inneholder møteplan for IR.
Planen kan inneholde:
- regionale IR møter med dagsaktuelle temaer (KlubbAdmin, ny planperiode for TIK ++), (feb 2014)
- TIK og IR i møte med kommunen (rammevilkår, anlegg, samarbeidsavtale, idrettens betydning for
samfunnet)
Vedtak:
Adm og to styremedlemmer , Knut og Jan-Harald, lager en oppfølgingsplan for idrettsråd. Den legges
frem for styret på neste møte.
Sak 81/12-14 Støtte til TV-aksjonen
Årets TV-aksjon er 20.oktober. Temaet i år er demens, «Ingen tid å miste». TIK har deltatt på et
fellesmøte i regi av fylkeskommunen og aksjonskomiteen. Det er ønskelig at vi bidrar med
informasjon om årets aksjon og oppfordrer idrettslag til å bidra som bøssebærere. Idrettshelga er en
fin anledning til å promotere TV-aksjonen.
I tillegg er det en fin gest av idrettskretsen å bidra med noen kroner til aksjonen.
Vedtak:
TIK gir kr.5000 til årets TV-aksjon. Vi oppfordrer idretten i Troms til å bidra som bøssebærere.
Vi vil oppfordre HATS som er vår samarbeidspartner i Ildsjelprosjektet til å støtte TV-aksjonen
sammen med oss.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 82/12.14 Informasjon fra IK-ledermøtet
Kirsti og Sylvi deltok på IK-ledermøtet i Sandvika, Akershus. Temaene var toppidrettsrapporten,
anleggspolitikk og anleggsbefaring, idrettspolitiske saker der det var fokus på OL-saken, endring av
tippenøkkelen, idrettens verdier.
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Sak 83/12-14 Et løft for idretten, fokus på lokalidrettens vilkår
Akershus IK og Gunn Heidi Henriksen i Norsk Breddefotball har lansert en ide om å sette fokus på
endringene/forverringene av idrettslegenes driftsvilkår. AIK foreslår igangsetting av et prosjekt for å
sette fokus på dette, og ønsker 3-4 idrettskretser med på dette, og i tillegg 3.4 idrettsråd i hver av de
idrettskretsene. Prosjektet er på idestadiet og ikke konkretisert på noen måte.
TIK gjør en henvendelse til AIK for å drøfte denne saken videre.
Sak 84/12-14 Idrettshelga
Planleggingen er i rute.
Se nettiden vår. www.idrett.no/troms eller direkte linken www.idrettshelga.no
Program er klart. Påmeldingslink finnes på nettsiden. Info er sendt ut til IL, SK, IR. Det er opprettet et
facebook-event. Vi satser på annonsering og redaksjonell omtale i aviser.
Styret involveres i oppgaver i programmet.
Sak 85/12-14 Barents Winter Games
Følgende er gjennomført siden siste styremøte:
- invitasjon og informasjon om BWG2014 er sendt til særidretten i alle fire land, med frist 15.okt for å
gi tilbakemelding om deres idrett ønsker å ta del i BWG2014
- kontaktlister for arrangøridrettslag og særidrettskontakter i alle fire land er utarbeidet
- ansvar- og oppgavefordeling mellom TIK som arrangør og BSCN er gjennomgått med Claes, men
ikke formalisert skriftlig.
- Rune og Sylvi har hatt møte med Barentssekretariatet ved Kim, presentasjon av planene for
BWG2014
- presentasjon av BWG og BWG2014 er utarbeidet (PowerPoint med bilder)
- møte med arrangørklubber i Tromsø gjennomført 23.9. Meget positiv respons (Rune, Sylvi, Johnni)

Sak 86/12-14 Innspill til Fylkesplan for idrett
Troms fylkeskommune skal utarbeide nytt planverk for idrett og anlegg.
De overordnete plantemaene som foreslås er:
-

Idretten i Troms
Kompetanse
Arrangementer
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (inkl virkemidler slik som spillemidlene).

Fylket ønsker deltakelse fra idrettskretsen på disse, og i den forbindelse ønsker vi en kort innledning
på utfordringer og muligheter i Troms knyttet til plantemaene i regional plan for idrett og anlegg.
TIK vektlegger: idrettsanlegg, rammevilkår for idretten på alle plan, idrettsarrangement med fokus på
både kompetanse og anlegg, tilrettelegging for toppidrett.
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REFERAT/INFORMASJONSAKER
Sak 87/12-14 Hendt siden sist

 24.august, Idrettens Valgkampdag, paneldebatt på Strandtorget i Tromsø arrangert i
samarbeid med Tromsø IR, 6 politiske parti deltok (Knut, Kirsti, Sylvi, Johanne)
 30.8-1.9, Idrettsrådskonferansen i Kristiansand, 3 IR fra Troms (Øivind, Kirsti)
 5.9, Begravelse av tidligere leder Oddmund Soleng (Knut og Sylvi deltok)
 6.-8.9, Landsturneringen i fotball og håndball, (Hanne har gjort en meget god innsats i
arr.komiteen i ett år, Jan-Harald repr på middag og under kampene, Sylvi holdt tale på
åpningen)
 13.-15.9, Idrettskretsledermøtet i Akershus (Kirsti og Sylvi)
 25.9, Avslutningslunsj for Bodil Kjær Brones, sluttet etter 23 år i TIK (adm)
 16.9, Espen Pedersen startet i jobb for TIK
 6.-8.9, Lederkurs for ungdom, Bardufosstun – 23 deltakere (Håvard)
 20.-22.9, Sunn jenteidrettcamp, Bardufosstun – 33 deltakere (arrangert av SF + TIK veileder)
 14.9, Frivillighetens torg i Tromsø – 40 ulike klubber og lag(ikke bare idrett)
 Klubbesøk: Lyngstuva og TUIL Turn (Håvard)
 Startmøter: Harstad skøyteklubb, HIL, Skjervøy skøyteklubb, Ulfstind (Håvard + veildere)
 Styrearbeid i praksis: Finnsnes og Bardufoss (veiledere)

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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