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

Nr.5/2016-18
6.12.2016, kl.17.00-20.00
Alfheim, Tromsø
Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Frank Hermansen, Hege Lynum Pedersen, Nina
Murberg (tlf), Hilde Lilleng, Sebastian Henriksen

Forfall:

Jan-Harald Jansen, Elisabeth Rognli

BESLUTNINGSSAKER
Sak 24/16-18

LAM – forslag på kriterier som premierer «Rent Idrettslag»

Som en del av TIKs regionale møter i Troms var Antidoping Norge med og holdt innlegg om
antidoping-arbeid i idretten (gjennomført i Harstad, Setermoen, Skjervøy, Storsteinnes). Vi har
videre avtale med Antidoping Norge om et arrangement i Tromsø og Finnsnes.
Det er få idrettslag i Troms som har gjennomført «Rent Idrettslag»-konseptet til Antidoping Norge.
Vår opplevelse på de regionale møtene er at idrettslagene ikke har hatt fokus på antidoping-arbeid.
For å motivere til økt fokus på holdningsskapende- og kunnskapsarbeid på dette temaet, forslår TIK
at vi sender et forslag til alle idrettsråd om å legge inn som et kriterium i fordelingen av LAM (lokale
aktivitetsmidler) en støtte til de idrettslag som har sertifisert seg som «Rent idrettslag».
Vedtak:
Troms idrettskrets oppfordrer alle idrettsråd i Troms å vedta kriterier for Lokale Aktivitetsmidler som
gir en særskilt støtte til idrettslag som har sertifisert seg som «Rent idrettslag» eller tilsvarende
sertifisering i regi av særforbund.
TIK sender forslaget til NIF og ber de vurdere dette inn som deres anbefalinger til idrettsrådenes
tildelinger av LAM.

Sak 25/16-18

Mandat for TIKs anleggsutvalg

På Troms IKs ting april 2016 ble følgende vedtatt i saken om anleggsplan og anleggsutvalg:
Troms idrettskrets oppretter et utvalg for anleggsplanen. Utvalget består av to styremedlemmer fra
TIK, en representant fra idrettsråd og en fra særkretser/regioner. Organisasjonssjefen er sekretær for
utvalget.
Utvalgets gis følgende mandat:
- videreutvikle anleggsplanen
- ansvar for gjennomføring av tiltak i anleggsplanen
- arbeide for å opprette anleggsfondet
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Anleggsutvalget har til nå hatt et møte (18.aug), gjennomført 4 regionale møter med anlegg som
tema (17.-20.okt), gjennomført anleggssemiar på Finnsnes med 20 deltakere (24.nov).
Det er også gjennomført 2 møter med aktuelle tilskuddsgivere/ strategibidragsytere til
anleggsfondet, møte med anleggsutvalget i Nordland IK. Anleggsarbeidet var også ett av
hovedtemaene på NNI.
Fokuset for anleggsutvalget fremover er å etablere anleggsfondet, og da i første omgang skaffe
midler til fondet. På NNI ble det drøftet å arbeide for et felles anleggsfond/ ev etablere et samarbeid
der de 3 NN IK samarbeider om anleggsfond-tiltaket.
Videre er neste skritt å vedta kriterier for fondet, samt å etablere søknadsprosedyrer for
idrettslagene.
Det er hensiktsmessig at anleggsutvalget, som består av både idrettskretsen, idrettsråd og
særkretser, gis mandat til å vedta kriterier og søknadsprosedyrer. Begrunnelsen er at anleggsutvalget
opparbeider seg kunnskap og erfaring på anleggsområdet.
Vedtak:
TIKs anleggsutvalg gis mandat til:
- vedta kriterier for å motta midler fra anleggsfondet
- etablere søknadsprosedyrer til anleggsfondet
- behandle søknader og innstille tildelinger
Mandater gjelder i inneværende ting-periode (2016-2018). TIKs styre evaluerer anleggsutvalgets
arbeid før neste idrettskretsting.
Sak 26/16-18

TIKs søknad fylkesmidler 2017

Søknad på midler til idrettsformål 2017 til Troms fylkeskommune ble gjennomgått.
Vedtak: Troms idrettskrets sender søknad til Troms fylkeskommune på støtte til idrettsformål i Troms
2017, på totalt kr.3.765.000. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere eventuelle justeringer etter
møte med fylkesadministrasjonen i neste uke.
Sak 27/16-18

Brev fra idrettspresidenten ang besøk i idrettskretser

Idrettspresident Tom Tvedt ønsker å besøke alle idrettskretser og da knyttet til tilstedeværelse på et
arrangement eller et lokalt idrettsmiljø med gode tiltak for inkludering, gode barneidrettstilbud etc.
Troms IK oppfordres til å komme med forslag på et slikt besøk hos oss med forslag på dato i et
tidsperspektiv frem til 2019.
Vedtak:
Troms IK sender flere aktuelle besøksforslag som kan være aktuelle for idrettspresidenten å besøke.
Vi gjør et utplukk for å vise breddeidrett og inkludering.
Sak 28/16-18
Regnskapsrapport
Regnskapsrapport pr.30.11.16 ble gjennomgått. TIK er innenfor de budsjetterte rammer for 2016.
Vedtak: regnskapsrapport pr 30.11.16 tas til etterretning.
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ORIENTERINGSSAKER
Sak 29/16-18 Lov- og organisasjonsarbeid i idrettskretser
En orientering om hvordan NIF og idrettskretser administrativt.
NIF ved Geir Johannessen og Henriette Hillestad Thune orienterte om idrettskretsens adm. rolle og
oppgave i lov- og organisasjonssaker. Det ble også gitt en orientering om en pågående sak i klubb.
Styrets tilrådning ovenfor egen administrasjon er at brev fra medlemmer som retter klager til
overordnet organ skal besvares skriftlig innen rimelig tid.

Sak 30/16-18 Ref Regionale idrettsrådsmøter
Rapport for de fire regionale møter med idretten i fylket ble gjennomgått. Temaene på møtene var
samarbeidsavtaler idrettsråd-kommune, TIKs anleggsarbeid, antidoping-arbeid.

Sak 31/16-18 Oppsummering NNI, oppfølging pressesaker svømmeanlegg, flyseteavgift,
Bardufosstun
Oppsummering av sakene og planer for videre oppfølging ble diskutert.

Sak 32/16-18 Hendt siden sist
- IK ledermøte Kirkenes 23.-25.sept. Knut og Sylvi deltok.
- Barentskonferansen Kirkenes 7.-9.okt. Sylvi deltok.
- Regionale idrettsrådsmøter
- 17.okt Harstad. Knut, anleggsutvalget ved Tor Charles Holmgren, TIK adm. Sylvi, Louise.
- 18.okt Setermoen. Anleggsutvalget ved Ronald Martinsen, TIK adm. Sylvi, Louise, Øivind,
Andre.
- 19.okt Skjervøy. TIK adm. Sylvi, Øivind, Louise.
- 20.okt Storsteinnes. Hege LP, anleggsutvalget ved Lars Olav Sparboe og Sissel Haugslien, TIK
adm. Sylvi, Øivind, Andre.
- Møte anleggsutvalg Nordland IK, 4.nov Bodø. Sylvi deltok.
- Agenda Nord Norge 7.-8.nov Alta, inkl Idrettsmøte NN med politikere. Sylvi deltok.
- Grenseløse idrettsdager 10.nov Tromsø. TIK adm.
- NNI Bardufosstun 18.-20.nov. Styret og adm.
- Anleggsseminar 24.nov Finnsnes, Nina, Hilde, Sylvi deltok.
- Ungdomsseminar Trodheim, 1.-2.des, Sebastian, Øivind
- Idrettshelga for Ungdom 3.-4.des, Tromsø. 13 ungdommer, TIK adm ved Andre, Andreas
- Workshop utvikling Reistadløpet Ski Classic, 5.12, Sylvi
- Møte med Antidoping Norge, 5.12, TIK adm

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
referent
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