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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Nr.15/2014-16
31.oktober 2015
Bardufosstun
Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Frank Hermansen, Jan-Harald Jansen,
Nina Murberg

Forfall:

Hanne-Karine Holstad, Siri Eide Storaa

BESLUTNINGSSAKER

Sak 72/14-16 TIKs anleggsplan - Planprosess frem mot idrettskretstinget 2016
Troms idrettskrets utarbeidet TIKs anleggsplan i prosjektet «Anleggsløftet for Tromsidretten». Planen
ble presentert på et innspillsmøte med særkretser og idrettsråd 27.mai. Etter innspillsmøtet er det
behov for å utbedre punkt 10-11-12 i planen. TIK har som mål å behandle planen på neste
idrettskretsting, våren 2016.
Vedtak: TIK utvikler anleggsplanen videre og presenterer denne for politisk ledelse i Troms
fylkeskommune. Planen behandles på idrettskretstingen vår 2016.

Sak 73/14-16 TIKs anleggsplan – Prosess regionalt kompetansesenter for idrett
Norges idrettsforbund (NIF) har vedtatt å ha 8 regionale Olympiatopp-kompetansesentra. Ett av disse
er etablert i Tromsø, og har en samarbeidsavtale med NIF-TIK og UiT. TIK har i dag et ansvar for
tilrettelegging og drift av Idrettens Hus Tromsø der både særkretser, Olympiatoppen Nord og
idrettsrådet er en del av dette fellesskapet. TIK ønsker å gjøre ei vurdering i samarbeid med aktuelle
aktører om muligheten for å videreutvikle dagens Idrettens Hus til et «Regionalt kompetansesenter
for idrett i nord». TIK er kjent med at det lokalt arbeides med tre mulige lokaliseringer for etablering
av ”Regionalt kompetansesenter for idrett i nord”.
1. Templarheimen
2. Kraft 2 på universitetsområdet
3. Alfheim stadion
Vedtak:
Troms idrettskrets etablerer en intern arbeidsgruppe som legger frem et forslag på prosess og plan
for vurdering av et slikt senter. Saken presenteres for styret på neste styremøte. Målsetting er å
behandle saken på idrettskretstinget i april 2016.
Troms idrettskrets
Postboks 12
9251 Tromsø

Idrettens Hus Tromsø
Stadion veien 3
9007 Tromsø

tlf: 915 17019
troms@idrettsforbundet.no
www.idrett.no/troms

Sak 74/14-16 Prosess og plan for idrettskretstinget 2016
Troms idrettskrets skal avholde sitt idrettskretsting våren 2016. Det må derfor bestemmer dato for
dette og legges opp en arbeidsplan for utarbeiding av nye handlingsplaner som er basert på NIFs IpD
og Utviklingsplaner, samt for innkallingsprosess.

Vedtak:
Troms idrettskrets avholder sitt idrettskretsting lørdag 23.april på Bardufosstun.
Adm. og repr. fra styret utarbeider forslag på ny handlingsplan.
TIKs valgkomite inviteres til neste styremøte.

Sak 75/14-16 Økonomirapport pr okt 2015
Økonomirapport pr.12.okt ble gjennomgått. Den viser at vi ligger an til et overskudd sammenliknet
med budsjettet. Grunnen til det er innsparte lønnsmidler da adm. i perioder har vært
underbemannet.
Vedtak: Økonomirapport tas til etterretning.
ORIENTERINGSAKER

Sak 76/14-16 Møter og aktiviteter fremover
- møte idrettspresident, fylkesledere, kommuneledere, idrettskretsledere under Agenda NN 3.nov
- dialogmøte 3.des
- idrettspresident Tom Tvedt på Tromsøbesøk (dato avklares senere)
- Ung Ildsjel fra Troms, klar til 12.nov
- YOG Fakkelstafett arrangement Tromsø 13.jan

Sak 77/14-16 Hendt siden sist
-Idrettshelga i Harstad 23.-24.okt, totalt 140 deltakere

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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