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BESLUTNINGSSAKER
Sak 18/14-16 Høring rammevilkår for idrettskretser
Idrettskretsene har oppnevnt ei gruppe som har utarbeidet forslag til nye kriterier for fordeling av
rammetilskuddet fra post 1 i NIFs spillemidler. Forslaget baserer seg på at den totale rammen til IK
øker med 5,5 millioner kroner, med begrunnelse at IK har hatt dårligst utvikling av tildelt ramme de
siste 7-8 årene sammenliknet med NIF sentralt og særforbund.
TIK diskuterte saken i samråd med Nordland og Finnmark IK under vår felles samling i Bodø. Vi ble da
enige om at geografi-faktoren bør økes på bekostning av grunntilskuddet. Begrunnelsen er at det er
tidkrevende og kostnadskrevende reiser intern i fylkene i Nord-Norge og mellom NN og det sentrale
østland der de aller fleste sentrale møter avholdes.
Vedtak:
Forslaget på nye kriterier for fordeling av rammetilskudd til idrettskretser støttes i hovedsak, men
med ei endring på at prosentsatsen på grunntilskudd reduseres fra 75% til 70%, og at den resterende
30%-potten fordeles med 85% på antall idrettslag og 15% på geografi-faktor.
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Sak 19/14-16 Tildeling av trenerstipend 2014
TIK har mottatt 3 søknader (se vedlagte kriterier og søknader):
1) Andreas Seipajervi, Salangen IF/Troms fotballkrets
- skal ta keeper A-lisens, blir kvalifisert til 1.divisjon
- søker om kr.5.319,- (50% dekning, fotballkretsen dekker de resterende 50%)
Innstilling: TIK tildeler kr.5319,2) Cathrine Kristoffersen, TUIL fotball
- søker om støtte til å delta på OLT NN treningsutviklingskurs
- søker om kr.4.500,- (50% dekning, fotballkretsen dekker de resterende 50%)
Innstilling: TIK tildeler kr.3.500 da helgesamlingen som er planlagt til Nordreisa blir
gjennomført i Tromsø (reduserte kostnader).
3) Jostein Hestmann Vinjerui, Troms Skikrets
- søker om støtte til topptrener 2 utdanning innen langrenn/OLT
- søker om kr.20.000
- har fått tildelt kr.20.000 til den samme utdanningen i 2012. Men da utdanningstilbudet ble
utsatt søkte han om å benytte midlene til Trener 3 i langrenn. Han søker på nytt til
topptrener 2 i regi av OLT.
Innstilling: TIK tildeler kr.10.000 med begrunnelse at han også fikk tildeling i 2012.
Vedtak:
Følgende tildeles trenerstipend i 2014:
Andreas Seipajervi, kr.5.319
Cathrine Kristoffersen, kr.3.500
Jostein Hestmann Vinjerui, kr.10.000
Sak 20/14-16 Tildeling midler idrettsaktivitet for funksjonshemmede
TIK har fått tildelt kr.40.000 av fylkesmidlene til idrettsaktivitet for FH i regi av idrettslag.
Det kom inn 9 søknader med total søknadssum på kr.179.600. 7 av søknadene er innenfor kriteriene.
Søknadene er gjennomgått av adm TIK i samarbeid med integreringskonsulent Torben Simonsen.
Vedtak:
Følgende idrettslag tildeles midler til aktivitet for funksjonshemmede:
Tromsø Svømmeklubb, kr.10.000
Tromsø Skøyteklubb, kr.12.500
Tromsø Innebandyklubb, kr.12.500
Tromsø IL, kr.5.000
Jægervatnet IL, kr.5.000
Kvæfjord svømmeklubb, kr.5.000
Bravo håndballklubb, kr.5.000
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Total tildeling er kr.55.000. De ekstra 15.00 utover disponibelt beløp tas av resterende midler for
trenerstipend.
Sak 21/14-16 Søknad til Troms fylkeskommune på midler til idrettsformål 2015
TIKs årlige søknad til Troms fylkeskommune på midler til idrettsformål ble gjennomgått på møtet.
Den største endringen vi gjør for 2015 er innen område Ungdomsidrett, der vi gjør om på våre
aktiviteter etter egen evaluering, innspill fra idretten og ungdom. Det vil også få betydning for noen
av våre aktiviteter at NIF mister de folkehelsemidler de har hatt de seneste årene i statsbudsjettet for
2015.
Vedtak: Organisasjonssjef, leder og nestleder får i oppdrag å ferdigstille søknaden til Troms
fylkeskommune.
Sak 22/14-16 TIKs administrative ressurs i 2015
TIK adm. har høsten 2014 hatt 4 hele stillinger. Det er noe i underkant av normal adm. ressurs da en
ansatt har hatt foreldrepermisjon. Vi har engasjert en vikar frem til 31.12.14 i full stilling pga at en
ansatt har vært i foreldrepermisjon, samt av vedkomne er i 50% permisjon i sin stilling frem til
31.7.2015. For å holde kontinuitet i oppgavene våre og kompetansen er det ønskelig fra
organisasjonssjefen at vi utvider engasjementet til vikaren frem til 31.7.2015.
Vedtak: organisasjonssjefen får fullmakt til å utvide engasjementet til den tilsatte vikaren frem til
31.7.2015. Hvis lønnsrammene for 2015 ikke strekker til tas det av egenkapitalen.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 23/14-16 Info om prosessen nedlegging av idrettslag
Prosessen med de idrettslag som skal nedlegges etter den årlige medlemsundersøkelsen er ikke helt i
mål. Det ble gitt informasjon om prosessen og hvilke idrettslag det gjelder på styremøtet. Vedtak om
nedleggelse gjøres på neste styremøte (før 31.12.2014).
Sak 24/14-16 Idrettspolitisk arbeid med IpD og anleggsløftet
Styret vil vektlegge følgende idrettspoliske områder fremover:




Anleggsløftet
NIF legger opp til et nasjonalt arbeid for å løfte innsatsen for bygging av flere idrettsanlegg i
hele landet. IK vil bli involvert både for å forme prosjektet og for å påvirke stortingspolitikere
til en økt satsing på dette området. TIK har prosjekt «Anleggsløftet for Troms-idretten».
Prosjektet har blitt så positivt mottatt at vi bør arbeide for en videreføring av finansieringen.
Styret legger en plan og strategi for arbeidet videre, blant annet med å invitere oss i møte
med vår stortingspolitikere.
Idrettspolitisk dokument (IpD)
Det skal vedtas nytt IpD på Idrettstinget i juni 2015. Dette er styringsverktøyet på mål og
innsats for norsk idrett i perioden 2015-2019.
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Hele norsk idrett vil bli utfordret til å komme med innspill til det nye IpD. TIKs rolle er å gi
uttalelser på vegne av Troms-idretten. Vi må derfor engasjere oss i de ulike områdene med
innspill i prosessen.
Kommune- og fylkestingsvalg 2015
Strategi og plan legges vinter/vår 2015
Egen Handlingsplan
Mål og planer følges opp på styremøtene

Sak 25/14-16 Evaluering av Idrettshelga
Idrettshelga 2014 med tema «Ungdomstrender og morgendagens idrett» ble gjennomført 10.11.oktober med totalt 380 deltakere, inkludert 85 deltakere på festmiddagen. Det var størst
deltakelse på fredagens Kunnskapsturne «Ærlig talt – det handler om valg» der godt over 200
idrettsfagselever fra Bardufoss og Tromsø deltok.
Adm og styret har utarbeidet ei evaluering som vi tar utgangspunkt i ved oppstart av planleggingen
av Idrettshelga 2015.
Sak 26/14-16 Søknad midler til OLT NN
Som tidligere referert arbeides det nå med søknader på lokal og regional finansiering av OLT NN i
tillegg til påvirkning til økt tildeling fra OLT NN.
TIK har på vegne av, og i samarbeid med OLT NN søkt på Troms fylkeskommunes RUP-midler på
kr.2,4 millioner for 2015-2018.
Det er gjennomført møter med kultur- og næringskomiteen i fylkeskommunen, med Sparebanken
Nord Norge (positiv, avtale om oppfølging). Det er avtalt møte med politisk ledelse i Tromsø
kommune.
OLT sentralt har gitt positive signaler på økt ramme for 2015.
Sak 27/14-16 Hendt siden sist
- 3.9, møte med Lenvik kommune, anleggsprosjektet (Jonny, Sylvi)
- 9.9 styringsgruppemøte Anleggsløftet (Knut, Jonny, Sylvi)
- 12.-14.9 IK-ledermøte Drammen (Knut, Jonny, Sylvi)
- 30.9 møte BSCN (tlf-møte) (Sylvi)
- 8.10 møte Målselv kommune, anleggsprosjektet (Jonny, Siri, Sylvi)
- 10.-11.10 Idrettshelga (Knut, Siri, Frank, Hanne, June, Nina, adm)
- 14.10 møte kultur- og næringskomiteen fylkeskommunen (Frank, Sylvi, Trine Lise)
- 17.-19.10 NIFs anleggsseminar Trondheim (Frank, Rune K)
- 31.10 møte i BSCN, Bodø (Knut, Sylvi)
- 31.10-2.11 møte i NNI (nordnorske idrettskretser) (Knut, Jonny, Siri, Frank, Nina, Sylvi, Øivind,
Bjørnar)
Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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