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PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Nr.14/2014-16
23.9.2015 kl.19
Tromsø
Knut Bjørklund (pr tlf), Jonny Ternlind, Jan-Harald Jansen, Nina
Murberg

Forfall:

Siri Eide Storaa, Frank Hermansen, Hanne-Karine Holstad

KL.18-20 var et dialogmøte sammen med Tromsø idrettsråd, med følgende saker til drøfting og
samtale:
Vårt felles anleggsarbeid – oppnådd resultat, status, veien videre
BESLUTNINGSSAKER

Sak 67/14-16 Plan for Fakkelstafett Troms – YOG2016 og Årets unge Ildsjel
NIF og YOG2016 skal i samarbeid med alle idrettskretser gjennomføre en «Fakkelstafett» i perioden
januar- medio februar med arrangement for ungdom. Troms IK adm har organisert ei arbeidsgruppe
med ungdommer fra våre Unge ledere som i samarbeid med oss utarbeider et opplegg der vi skal
engasjere ungdommer i aldersgruppa 15-20 år. Arrangementet i Troms blir onsdag 13.januar i Tromsø.
I denne forbindelse skal det i år kåres årets Unge Ildsjel på Idrettsgallaen. Prosessen vil foregå slik:
- alle idrettslag kan sende inn forslag på en ung ildsjel til NIF
- det blir plukket ut 3 kandidater fra hver idrettskrets (NIF i samarbeid med IK)
- IK nominerer de 3 kandidatene
- en kandidat fra hver idrettskrets er da i finalen, og der 5 av de kommer videre til sluttfinalen på
Idrettsgallaen
- de 19 finalekandidatene får invitasjon til YOG2016, og blir ekstra oppfulgt videre
Adm foreslår at vi i TIK har en ekstra «gulrot» for å få flest mulig idrettslag til å foreslå en ung ildsjel,
ved at vi tildeler kr.10.000 til det idrettslaget som vinner frem som vår kandidat fra Troms. Midlene
skal brukes til ungdomsidrett i idrettslaget.
Forslag til vedtak: Troms IK tildeler kr.10.000 til det idrettslaget i Troms som blir nominert med en
av 19 kandidater som årets unge ildsjel. Midlene skal benyttes til ungdomsidrett i idrettslaget.

Sak 68/14-16 TIKs anleggsarbeid
Rapporten fra «Anleggsløftet for Tromsidretten» ble gjennomgått på formøtet med Tromsø idrettsråd.
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Troms IK styret må legge en plan for oppfølging av «Anleggsplan for Troms idrettskrets». Pågående
prosesser må følges opp snarlig. Idrettspresident Tom Tvedt besøker Tromsø i starten av november. Vi
benytter da anledningen for å følge opp anleggsprosjekter i Tromsø i samarbeid med idrettsrådet, nye
fylkesrådspolitikere samt diskutere en videre prosess med et mulig regionalt kompetansesenter for
idretten.
Vedtak: Styreleder og organisasjonssjefen legger plan for møter og oppfølgingsområder i
forbindelse med overgang til nye politiske styrer og idrettspresidentens besøk. TIK legger en
prosessplan for et «Regionalt kompetansesenter for idrett» der de aktuelle aktører i et slikt senter
involveres.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 69/14-16 Oppsummering Valg 2015
Oppsummering av de innsatsområder TIK satset på i forbindelse med Valg2015.
- Tromsøbadet-saken, med vedtak i kommunestyret 26.8
-Gratis anlegg for barn og unge, Harstad-sak med gode resultater
- Fokus på idrettens saker på sosiale medier, facebook og twitter
Sak 70/14-16 Status for Idrettshelga 2015
Gjennomgang av program og planer.

Sak 71/14-16 Hendt siden sist
- TIKs deltakelse på anleggsbefaring med Troms fylkeskommune og kulturdep. 16.-18.9
Fra TIK deltok: Knut Bjørklund, Øivind Hansen, Nina Murberg, Jonny Ternlind
- Møte i Barents Sports Committee Norway 17.9, Knut og Sylvi
- IK-ledermøte i Molde 18.-20.9, Knut og Sylvi

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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