Protokoll styremøte Troms idrettskrets
PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Møte:
Dato / tid:
Sted:
Tilstede:

Nr.1/2016-18
26.mai 2016
Bardufosstun
Knut Bjørklund, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Hege Lynum Pedersen, Nina
Murberg, Frank Hermansen, Hilde Lilleng (vara), Sebastian Henriksen (vara)

Forfall:

Jonny Ternlind

BESLUTNINGSSAKER
Sak 1/16-18 TIK anleggsutvalg
Følgende vedtak ble gjort på idrettskretstinget:
Troms idrettskrets anleggsplan vedtas med prioriteringer av idrettsanlegg. Troms idrettskrets
oppretter et utvalg for anleggsplanen. Utvalget består av styremedlemmer fra TIK, en representant
fra idrettsråd og en fra særkretser/regioner. Organisasjonssjefen er sekretær for utvalget. Utvalget
gis følgende mandat: - videreutvikle anleggsplanen – ansvar for gjennomføring av tiltak i
anleggsplanen – arbeide for å opprette anleggsfondet.
Troms idrettskrets avsetter kr.300.000 av den frie egenkapitalen til anleggsarbeidet, der kr.100.000
avsettes til gjennomføring av arbeidet og kr.200.000 til anleggsfondet. TIK arbeider med ytterligere
finansiering av anleggsarbeidet.
Styret foreslo at følgende organisasjoner forespørres om deltakelse i anleggsutvalget, i tillegg til TIK:
Idrettsrådene i Harstad, Lenvik og Tromsø. Ryttersportskretsen, fotballkretsen, friidrettskretsen.
Vedtak:
Styret oppretter TIKs anleggsutvalg med repr fra styret, idrettsråd, og særkretser. Utvalget
igangsetter anleggsarbeidet i hht anleggsplanen. TIKs budsjett for 2016 reguleres.

Sak 2/16-18 TIK Kompetansesenterutvalg
Følgende vedtak ble gjort på idrettskretstinget:
Troms idrettskrets styre oppretter ei arbeidsgruppe som i samarbeid med dagens organisasjonsledd i
idretten som inngår i Idrettens Hus, utreder et forslag på en modell for «Kompetansesenter for idrett i
nord»
Forslag på arbeidsgruppe:
Frank Hermansen, Sebastian Henriksen, Sylvi Ofstad, Øivind Hansen (TIK), Trine Lise Andersen OLT
NN, fotballkretsen, skikretsen.
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Vedtak:
Styret oppretter et arbeidsutvalg. De får i oppgave å utrede et forslag på en modell for
«Kompetansesenter for idrett i nord».

Sak 3/16-18 Kriterier og plan for aktivitetsmidler til idrett for flyktninger og asylsøkere
Troms idrettskrets søkte Troms fylkeskommune om midler til å støtte opp om og utvikle
aktivitetstilbudet til flyktninger i regi av idrettslag i Troms. I søknaden stod det:
«I sammenheng med den aktuelle flyktningestrømmen til Norge, ønsker idretten i Troms å ta et
større ansvar i forbindelse med aktivitet spesifikt rettet mot denne målgruppen. I Troms er det i dag
etablert mange mottakssenter med et relativt høyt antall flyktninger og asylsøkere. Troms
idrettskrets ønsker å koordinere idrettslagene i dette arbeidet ved å bistå idrettsråd og idrettslag
med råd og ressurser til aktivitetstiltak i mottakene. TIK ser for seg en enkel søknadsordning for
idrettslagene til dette, der formålet er økt idrettsaktivitet for mennesker i mottak.»
Til dette arbeidet har nå TIK mottatt kr. 200.000,- for 2016.
NIF har en sentral ordning med «Flyktningefondet» der også klubber i Troms har fått tilskudd
gjennom ordningen ved to runder i 2015 og 2016. TIK ønsker, i tråd med vår vedtatte handlingsplan,
å styrke dette arbeidet videre for våre lag og idrettsmiljøer i Troms. Med disse midlene har vi
mulighet til å gjøre en stor forskjell i flyktningenes hverdag, med tilrettelegging fra lokale idrettslag.
Vi vet, gjennom antall søknader til NIFs flyktningefond og tilbakemeldinger til oss, at mange idrettslag
ønsker å bidra i dette arbeidet.
Forslag til søknadskriterier:
-

Idrettslag i Troms som har nærhet til mottak
Idrettsaktivitet i mottak og tilrettelegging for deltakelse i etablerte idrettstilbud i idrettslaget
Aktiviteten må være forankret i idrettslagets styre

Vedtak:
TIK adm. lyser ut og tildeler midler til idrettslag som ønsker å skape idrettsaktivitet for flyktninger og
asylsøkere i mottak og inkluderingstiltak i idrettslaget.
TIK beregner 15 %, kr.30.000 til administrasjon og oppfølging av prosjektet.
TIK vil opparbeide seg kunnskap om de ulike søknadsmuligheter som finnes for idretten innen dette
området, slik at vi kan være en veileder for idretten i Troms i å søke midler til idrettsaktivitet for
flyktninger.

Sak 4/16-18 Regnskapsrapport
Regnskapsrapporten viser at vi holder budsjett-tallene.
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Vedtak: regnskapsrapport pr 22.5.16 tas til etterretning.

Sak 5/16-18 Budsjettregulering
Budsjettet med endringer på tildelte inntektsbeløp og nødvendige endringer på kostnader ble
gjennomgått. Styret er orientert om at TIK adm. vil føre regnskapet selv fra juni 2016.
Vedtak: Budsjettregulering pr.26.5.16 vedtas.

Sak 6/16-18 Idrettshelga 2016
2016 er ungdommens idrettsår.
I den forbindelse foreslår adm. at årets Idrettshelg arrangeres for ungdom, og i stor grad av ungdom.
Vi vet at det gjøres masse godt arbeid i klubbene og at flere spennende prosjekter er på vei – det kan
vi like – men vi kan bli enda bedre!
Det er en kjent sak at idretten generelt sliter med ungdomsfrafall – hvordan kan Troms idrettskrets
være med på å beholde flere ungdommer i framtiden?
I denne sammenheng ønsker vi i Troms idrettskrets å arrangere ei idrettshelg for ungdom, rettet mot
ungdomsidretten. Gjennom vårt arbeid mot helga, er det viktig for oss å ha med sentrale unge
ildsjeler fra idretten i Troms. Vi har startet en prosess, og har satt sammen en arbeidsgruppe
bestående av unge ildsjeler fra flere særidretter.
Vedtak: Idrettshelga 2016 arrangeres på Bardufosstun 30.9-2.10. Helga er rettet mot ungdom som
målgruppe. TIK engasjerer ungdom fra særidretten til å planlegge innholdet i helgen.

Sak 7/16-18 Møte for nordnorske idrettskretser 2016
De nordnorske idrettskretser har tradisjon for felles møte for sine styrer hvert andre år. I 2016 er det
Troms IK som er vertskap.
Aktuell helg som er koordinert med Nordland og Finnmark IK er 18.-20.nov.
Det er ønskelig å legge denne helgen til Bardufosstun, da utvikling av BT bør ha støtte hos alle de tre
NN IK.
TIK lager program for helga. Aktuelle temaer: OLT NN, videreutvikling av BT, Barents, anlegg,
idrettens inkluderingsarbeid, styreseminartemaer.
Vedtak:
TIK adm utarbeider forslag på opplegg for reise, program, bevertning.
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Sak 8/16-18 Møteplan 2016
Troms idrettskrets – møteplan 2016
tid

hva

sted

hvem

Fr 20.mai

IK-ledermøte

Gardermoen

Leder, orgsjef

26.mai

Styremøte, oppstart

Styret, orgsjef

2.juni

Barents Sports Committee N

Leder, orgsjef

3.-4.juni

NIF ledermøte

aug

Arctic Race – oppstart Bodø

22.aug

Styremøte kl.18.00

tlf

Styret, orgsjef

14.sept

Styremøte kl.17.00

Bardufoss

Styret, orgsjef

23.-25.sept

Idrettskretsledermøte

Kirkenes

Leder, orgsjef

30.sept2.okt

Idrettshelga for ungdom

Bardufosstun

Adm, styremedl

7.-9.okt

Barentskonferansen

Kirkenes

Leder, orgsjef

okt

Styremøte

tlf

Okt/nov

Anleggsseminar

18.-20.nov

NNI (møte NN idrettskretser)
styremøte

Fornebu

Leder, orgsjef
Leder, orgsjef

Bardufoss

Styret, adm

Barneidrettsseminar
Møter med idrettsråd

Vedtak: Møteplan for 2016 vedtas.
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ORIENTERINGSSAKER
Sak 9/16-18 Status idrettsråd
Status for gjennomføring av årsmøter i idrettsråd:
IR

Dato

Tromsø

16.mars

Sted

Repr TIK

Gj.ført

Øivind

ok

Jonny
Lenvik

14.mars

Klubbhus Finnsnes
Skiklubb

Louise

ok

Nina
Harstad

15.mars

Louise

ok

Kvæfjord

15.mars

Andre

ok

Knut
Balsfjord

6.april

Sylvi

ok

Jonny
Dyrøy

18.mai

Andre

ok

Bardu

21.april

Andre

ok

Målselv

29.mars

Andre

ok

Kåfjord

Næringshagen

Siri
Nordreisa

1.juni kl.17.00

Tranøy

4.mai

Øivind
Stonglandseidet

Louise

ok

Sørreisa
Salangen

1.juni kl.20.00

Andre

Karlsøy
Skånland

8.juni kl.18.00
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Skjervøy

18.april

Øivind

ok

Lyngen

16.mars

TIK ikke mottatt
invitasjon

ok

18.april

Louise

ok

Storfjord
Lavangen
Berg

Tema for videre oppfølging av IR: samarbeidsavtaler IR-kommune

Sak 10/16-18 Utvikling Bardufosstun senter
Viser til ref møte NIF, og plan for NNI

Sak 11/16-18 Hendt siden sist
Ref møter:
- med NIF 25.4
- NIF dialogmøte 28.4
- IK-ledermøte 20.5

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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