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Forord

Geir Knutsen
Styreleder

NORGES
DRETTSFORBUND

F &à.rrMn

ldrettsvenner i Troms, Finnmark og på
Svalbard.

Jeg har hatt gleden av å være leder i
Troms og Finnmark idrettskrets i ett år.
Jeg er stolt over hva idrettskretsen har
fått til sammen med dere i et ekstra
utfordrende år.
Vi har lagt et helt spesielt år bak oss.
Friheten vi tidligere tok for gitt, er blitt
innskrenket. Vi kan ikke lenger gi
klemmer, besøke eller omgås våre nære
og kjære slik vi er vant til.

Hele verden er inne i en krevende tid. Vi
må fortsatt ta situasjonen på alvor.
Koronaviruset har satt hele samfunnet og
idretten i en vanskelig situasjon.
Vi vet at dette har vært en spesiell tid for
alle idrettslagene som gjerne vil holde
idrettsaktiviteten i gang — innenfor de
gjeldene smittevernregler.
Vit at vi idrettsorganisasjoner —

idrettskrets, særforbund, idrettsråd - er
deres støttespillere. Vi skal gjøre vårt
beste for at all idrettsaktivitet og alle
idrettslag skal ha gode vilkår til å skape
idrettsglede etter pandemiens tid. Vi
håper dere likevel klarer å gjøre det beste
ut av situasjonen med påkrevd tilpassing
til aktivitet og arrangement så lenge som
nødvendig.

Til tross for et svært spesielt 2020, så har
heldigvis noe idrettsaktivitet blitt
gjennomført, om enn ikke helt med så
normale arrangement som vi ønsker.
Det er likevel flere gledelige høydepunkt
for oss i nord. Vi gratulerer Bodø Glimt i
nabofylket vårt som suverene
seriemestere i fotball. Vi er også
begeistret for at Tromsø idrettslag nå
rykker opp til øverste divisjon, der de
hører hjemme. I nord er vi store på
vinteridrett, i antall deltakere. Da er det
svært artig at Erik Valnes tok sin første
individuelle seier i Wold Cup langrenn i
november i Ruka.

Når samfunnet og idretten kommer
tilbake til mer normal situasjon, håper vi
på mange gode prestasjoner for våre
utøvere og lag. Men aller viktigst er det, at
flest mulig får oppleve idrettsglede.
Jeg vil takke dere alle som bidrar til
aktivitet ute i våre 580 idrettslag, 40
idrettsråd og 45 særkretser/regioner. Husk
det er i idrettslagene aktiviteten skapes.
Idrettslagene i Troms og Finnmark
idrettskrets driver frivillig innsats
tilsvarende 1533 årsverk. Verdien av
denne frivillige innsatsen utgjør nesten i
milliard kroner (kr 1000 000 000).
Det er med andre ord «stor butikk)), og
det er ingen tvil om at idretten er en viktig
samfunnsaktør.
Uten alle dere frivillige hadde vi ikke skapt
så mye idrettsglede og samhold som vi ser
hver dag i Troms-, Finnmark- og
Svalbardidretten.

Behovet for å satse på forebyggende
folkehelsearbeid er større enn noen gang
— vi har fått en viktig påminnelse om dette
gjennom pandemien der vi ser hvordan
den sosiale nedstengningen mange
kommuner står i påvirker innbyggernes
livskvalitet og folkehelse.

Troms og Finnrnark idrettskrets, Årsberetning- 2020



Tall for Troms og Finnmark idrettskrets

Troms og Finnmark
idrettskrets

580 idrettsiag

39 bedrjftsidrettslag

92824 medlemmer

47 særforbund har aktivitet i
til sammen 118 ulike grener

40 idrettsråd

3 7særkretser/regioner

r

Nye idrettsiag 12020

Fotbaliklubben Hansjordnesbukta

Harstadstudentenes idrettsiag

Sômi Taekwondo Klubb

Kvalsund Sportskytterklubb

Aosgard FunctionalFitness klubb

Tromsø Basketballklubb

Sør-Varanger Svømmeklubb

Talvik Snescooterforening

Tromsø idrettsiag 2020
lshavsbyen Biljard og

Snookerklubb

::
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Idretten skal! 2020-2022

I trad med «Idretten vil!» - Langtidsplan for norsk idrett perioden 2019-2023, utarbeider
id rettskretsene egne firea rige strategiplaner for kommende tlngperlode « Idretten ska”»

Formalet med «Idretten skal1» er a operasjonalisere norsk idretts langsiktige mål og
strategi i konkrete strategiske satsningsområder og tiltak i Troms og Finnmark.

LIvLn B.d. Fu

.dret d,ftvj GQ bod topo’I’ot
cl, el tI
en!

STRATEGISKE
SATSINGSOMRADER

VERDIGRUNNLAG

Aktivitetsverdier

ldrettsglede
Felleskap- Helse-

Ærlighet

Organisasjonsverdier

Frivillighet
Demokrati- Lojalitet-

Likeverd

tivslang idrett

Strategiske satsningsområder

Flere og bedre idrettsanlegg

Figur 1: TFIK’s 4 strategiske satsningsområder i idretten skal!

A. ,ke’
r , fl.VSt9OOUt-hfffly 4,r!rnt tfcO:ie øl Qflcle f*’Jn4I.SO

VIRKSOMI-IETSIDk

Ftero neld - WrlQen flere rye rnod&je, OVERORDNEDE MÅL

Figur 2: NIF’s fremstilling av idretten skal

lingog utvikling

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020



Styrets Årsberetning

Styrets arbeid og møteform har vært preget
av dette spesielle året med pandemien. Både
saker og fokus har preget året. Likevel har
styret gjennomført mye godt arbeid innen fire
strategiske satsn ingsområde r: Livslang idrett,

Bedre idrettsiag, Flere og bedre anlegg,

Samhandling og utvikling.

Styret har i 2020 hatt 9 styremøter og
behandlet 82 saker.
To av styremøte har vært lagt til
helgesamlinger på Bardufosstun (januar) og
Lakselv (september).

Ett av møtene var delt i Tromsø og på teams,

de resterende 6 har vært gjennomført på

teams.

Styret har hatt fokus på følgende saker:

• Igangsetting av Troms og Finnmark
idrettskrets virksomhet, med mål og

planverk

• Idrettspolitisk arbeid på nasjonalt og
regionalt nivå med innspill til
regionale planverk, programinnspill til
politiske parti, høringsinnspill og
engasjement i nasjonal idrettspolitikk

• Rammevilkår for idretten, herunder

søknad på midler og tildeling av midler

til særkretser, regioner, idrettsråd og
idrettslag

• Rammevilkår spesielt for håndtering

av Covid-19 sitasjonen, herunder
direkte dialog med vår stortingsbenk,

fylkesråden, deltakelse og
engasjement i norsk idretts arbeid

med pandemien

• Organisering av idrettsrådsarbeidet i
soner, herunder oppnevning av

soneveiledere med vedtatt og tildelt
mandat, gjennomført 11 sonemøter

derav 4 fysiske møter og resten på
team s

• Oppnevnt nytt anleggsutvalg
bestående av representanter fra

styret, særkretser og idrettsråd,

vedtatt mandat for dette, tildelt
midler fra anleggsfondet til idrettsiag

• Møter og oppfølging av idrettsråd,
særkretser/regioner, kommuner,

fylkesmann i forbindelse med Covid

19 situasjonen

LedermØte 25.oktober

Styret og administrasjonen gjennomførte 4
timers Ledermøte på teams lørdag 25.oktober.
Det var 60 deltakere, deriblant 14 idrettsråd
og 17 særkretser/regioner. ldrettsstyret i NIF
deltok med Sebastian Henriksen og Astrid
Strandbu,

Programpostene var følgende:
Idrettens arbeid med seksuell trakassering og
overgrep

Idrettens situasjon i pandem len
Regionale idrettspolitiske saker
(anleggsarbeidet, Kan vi løfte oss sammen i
nord? De neste store idrettsarrangement i
nord)

Følgende bidro med innlegg utenfor TFIK:
Sebastian Henriksen (NIF), Astrid Strandbu
(NIF), Håvard Øvregård (NIF), Eirik Engelsen

(håndball region nord), Alf Konrad Wilhelmsen
(Tromsø IR), CarI Joacim Fensbekk (Tromsø
kommune)

Presentasjon av ldrettscampus Alfheim —

toppidrett og idrettsforsknirig,

24.oktober

TFIK inviterte idrettspresident Berit Kjøll,
idrettsstyremedlemmer Sebastian Henriksen
og Astrid Strandbu for en presentasjon av

samarbeidsavtalen mellom TFIK, NIF,
Olympiatoppen nord og Universitetet i
Tromsø. Treningssenteret for toppidretten og
UiTs testlab og idrettsforskning på Alfheim ble
også presentert. U1T deltok med direktør og
ledelsen av idrettsavdelingen i Alta/Tromsø.
Det ble et godt resultat av møtet da den gode
støttespilleren for idretten i nord, Trond
Mohn, tildelte midler til UiTs testlab slik at
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testapparatet blir oppgradert rettet mot
toppidrett.

Anleggsbesøk i Tromsøbadet,

klatresenter, Tromsø turnhall, TUIL arena

— 24.oktober

I forbindelse med idretts presidentens Tromsø-

besøk inviterte TFIK en delegasjon på
anleggsbesøk i det nye Tromsøbadet og
Tromsø klatresenter, Tromsø Turnhall og TUIL
arena.

Det ble mange fine og nyttige møter med
representanter for anleggene og
idrettslagene.

Det var spesielt nyttig å besøke TUIL nye e
sportsenter, da e-sport blir en viktig sak for
norsk idrett i 2021.

Møte med Tromsø idrettsråd —

24.oktober

TFIK, idrettspresidenten,

idrettsstyremedlemmer Strandbu og
Henriksen hadde møte med Tromsø idrettsråd
i forbindelse med besøket på TUIL arena.
ldrettsrådet tok opp sitt inkluderingsarbeid

Aktivitetsguide og idrettsrådenes rolle i norsk
idrett.

Møte fylkesråd og fylkeskommunen — 19.

mars

Leder og orgsjef presenterte TFIKs virksomhet,
mål og fokusområder for fylkesråd for idrett,
Anne Karin Eriksen Balto i et teamsmøte. Vi
gjennomgikk og begrunnet vår søknad på
fylkesmidler til idretten.

Møte i nord norsk idrett - 7.nov

Styret i TFIK og Nordland 1K gjennomførte det
planlagte felles møtet (NNI) som et digitalt
møte. Det å etablere et felles nordnorsk
nettverk for idrettsledere var ett av flere saker
som ble drøftet.

Hederstegn og lldsjel - innstilling for

tildelinger

TFIK har etablert en jury for tildeling av
Hederstegn og lldsjelpris. Juryen består av
leder, nestleder og orgsjef samt sportssjef i
avisa Nordlys.
Følgende tildelinger ble gjort:

Hederstegn for tillitsverv:

Anders Kleppe, foreslått av Karasjok
SvØ m mek I u b b
Hans Olav Karde, foreslått av Troms
Fotballkrets

Synnøve Solbakk, foreslått av Sirbma-Sirma IL

Hederstegn for Idrettslig prestasjon:
Petter Eliassen, langrennsløper langdistanse,
Tverrelvdalen IL

Kristin Vollstad, kickboxing, opprinnelig
Nord reisa

Ramona Eriksen, bryting, AK-54 Vadsø

I ldsje I pris:

Terje Bakken, Alta IF

Ildsjelprisen er samkjørt med fylkesvinner til
NlFs ildsjelskandidat til Idrettsgallaen.
På grunn av pandemien erseremoni med
festmiddag utsatt til 2021

Figur 3: Styret på omvisning på Tromsø Klotreholl med
Berit 1<1011

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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Styret og komiteer

Styret

Leder- Geir Knutsen

Nest/eder- Inger Lise Brones

Styremedlem- Otilie Næss

Styremedlem- Jan-Harald Jansen

Styremedlem- Andre Lind

Styremedlem- Lise Hagensen Nytrøen

Styremedlem- Torkjell Johnsen

1. varamedlem- Sin Eliassen
2. varamedlem- Frank Hermansen

Kontrollutvalg

Leder- Arne Hammari

Medlem- Eivind Bergmo

Medlem- May Irene Strand
Gerhardsen

Vara- Odd Kar/sen

Valgkomite

Leder- Kathrine Lamo

Medlem- Ra/ph Simonsen

Medlem- Bjørn Roald
Mikke/sen

Vara- Doris Norbye

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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Årshjul 2020 med TFIKs oppgaver Covid-19-restriksjoner,
utsatte frister, krisepakker og kartlegging

Oktober

Fase i åpnes

Tllatt med 600

personer utendørs

September

Søknadsfrist krisepakke i

August

/ Unntak fra kravet

/ om im avstand i
forbindelse med

\ idrettsarrangement
\ u20.

Mai

Kartlegging av

økonomisk inntektstap

Åpnet for unntak fra
anbefalingen om im

regel for barn og
ungdom tomi9 år under
trening

Desember

( Siste frist for

årsmøte202te2020 )

Mars

Kartlegging av

den økonomiske

situasionen til IL
TFIK harjobbet politisk opp mot

kommuner, fylkeskommune,
stortingspolitikere for

rammevilkår og
kompensasjonspakkerfor

idretten

)
Juni

200 personer ved
arrangementer

Toppidrettsutøvere får ha
nærkontakt

Garderober kan holdes åpne

)
Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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Uvslang idrett

Mål 1: ldreen vil arbeide far et mangfoldig idrettstilbud ti! alle aldersgrupper
og alle idrettslige nivåer.

For at flere skal Ønske å være med, ønske å forbli og at idretten skal beholde flere lenger, må det
legges til rette for god aktivitet tilpasset ulike ønsker og behov. Å delta i den aktive idretten gjennom
idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet. For å bidra til livslang idrettsglede har
Troms og Finnmark idrettskrets invitert idretten til kurs og temamøter med målgruppe barn og
ungdom. Det er viktig at idrettens verdier og informasjon om hvordan vi ivaretar alle, kommer ut der
aktiviteten gjennomføres i idrettsiagene. Vi har også jobbet for å få opp antallet idrettslag med
Allidrettsgrupper, slik at også de som ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere, skal finne seg til rette
og kunne delta på allsidige lavterskel tilbud. Gjennom vårt arbeid med å styrke Allidretten delte
idrettskretsen ut 70 000 kr i ekstra midler til Allidretten. Vi har
også oppfordret de som har et tilbud eller ønsker å starte opp et
tilbud om å søke oppstartsmidler eller utviklingsmidler og på den
måte registreres som et godkjent Allidrettstilbud i henhold til
kriteriene for god barne og ungdomsidrett.

ALLIDR ETT
BARN

Kursmoduler barneidrett:

18 moduler fordelt på 4 kurs og 2
temakvelder

Disse fikk tildelt Allidrettsmidler fra TFIK:

Søker Sum
AK-54 Vardø 15000,-

Bardu Idrettslag 15 000,-

i Tromsø l-Iåndballklubb 15000-

øverbygd Kickboxingklubb 5 000,-
Storelva Allidrettslag 5 000,-
Reinen Idrettslag - -

- 5 000,—
Alta Idrettsforening 5 000,-
Bossekopp Ungdornslag ooo,
Totalt - . 70000,-

Altidrett:

7 Nye tilbud,5 for barn og 2 for
ungdom, 4 eksisterende tilbud har

fått tildelt utviklingsstotte

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020



Må! 2: Idretten vil tilby
idrettsaktivitet av god kvalitet

basert på våre verdier

Mål 3: Idretten skal skape et
idrettstilbud som inkluderer og er

tilrettelag tfor alle

Alle idrettsorganisasjoners arbeid skal preges
ay frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet. Det er viktig at idretten er
en trygg arena for både barn, ungdom og
voksne. Derfor bør alle idrettsiag ha et bevisst
forhold til sine verdier og hvordan klubben

ønsker at medlemmene skal oppføre seg
overfor hverandre. Alle medlemmer skal
oppleve idrettsarenaen som en trygg og
positiv arena å være. Troms og Finnmark
idrettskrets har hatt fokus på forbyggende

arbeid på området seksuell trakassering og
overgrep i idretten. Høsten 2020 sendte vi ut
en undersøkelse som skulle gi oss et bilde på
om idrettsiagene hadde kjennskap til
retningslinjer, veileder og etablert rutiner
dersom de skulle oppstå en sak. Til sammen
svarte 214 av 566 idrettslag på undersøkelsen.
Funnene i undersøkelsen var at mange svarte
at de viste om at det finnes en veileder og
retningslinjer, men at få har gjort tiltak for å
spre informasjon eller vedtatt og etablert
rutiner for håndtering av saker. Vi innså at det
var et stort behov for mer informasjon og
synliggjøring av dette temaet i idretten. Under
ldrettskretsens ledermøte i oktober hadde vi
derfor en gjennomgang på hvordan idretten

bør jobbe med seksuell trakassering og
overgrep, samt Rasisme. For å nå ut til enda
flere vil vii 2021 kjøre digitale
informasjonsmøter for idretten i fylket. Vi har
også satt opp temamøte for

barneidrettsansvarlige for å fremme
verdiarbeidet rundt god barneidrett, På grunn
av Corona situasjonen rakk vi kun å

gjennomføre et slikt møte. Resterende møter
vil bli gjennomført i 2021.

Norsk idretts visjon er «idrettsglede for alle». I
dag forsvinner barn og unge fra idretten på
grunn av familiens økonomi. For å få flere med
må vi ta i bruk verktøy og finne løsninger som
kan bidra til mer deltagelse uavhengig av
økonomi. Et eksempel på et slikt verktøy er
ALLEMED. Gjennom film og diskusjoner er
dette et ferdig opplegg for å ta opp temaet i
idrettslag. ldrettskretsen jobber fortløpende
med å synliggjøre ALLEMED verktøyet
gjennom våre kanaler og kjører ut kampanjer.

Et nasjonalt fritidskort ble lansert av
regjeringen i januar 2019. Det skal bidra til at
alle barn kan delta i fritidsaktivitet uavhengig
av familiens økonomi. Det ble etablert en
pilotordning for 12 kommuner i Norge for
perioden 2020-2021. i Troms og Finnmark er
Vadsø og Tromsø kommune valgt ut til å være
pilotkommuner. Informasjon fra det lokale
idrettsrådet om hvordan ordningen fungerer i
deres kommune, og hvordan idrettslagene
oppfatter ordningen, er viktig for å gi gode
tilbakemeldinger til departement, direktorat
og nasjonale politikere. Her er idrettskretsen,
som kjenner både lokale forhold og de
aktuelle idrettsrådene, sentrale i denne
dialogen og i utgangspunktet har ansvar for
kontakt med de aktuelle idrettsråd.

Inkludering handler om at barn og unge med
innvandrerbakgrunn og de som vokser opp
med lav inntekt kan delta på idrettsaktiviteter.
I Tromsø idrettsråd har det vært jobbet mye
med å bruke Aktivitetsguider for å inkludere

.

Hva kan vi gjøre for à fà
et større mangfold hos oss?

ALLEMED.nO
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denne målgruppen inn i idretten. En
aktivitetsguide følger barnet og foresatte til de
første treningene og sørger for at informasjon
blir forstått. ldrettskretsen satte i samarbeid
med Tromsø idrettsråd opp digitalt mØte med
hensikt å selge inn aktivitetsguide konseptet
til flere kommuner. 6 andre idrettsråd deltok
på dette møtet.

Aktiv på clagtid

Aktiv på Dagtid (ApD) i Tromsø har utviklet seg
til å bli en bærebjelke i folkehelsearbeidet i
Tromsø, med den erfaringen og integriteten vi
har opparbeidet oss og. En viktig faktor for
ApD Tromsø er involveringen fra lokale
idrettslag og idrettsiagsinstruktører, som er
noe av grunntanken i tiltaket. ApD finansieres
av Tromsø kommune. Dette har vært

Målgruppen til ApD er alle fra 18-70 år, bosatt
i Tromsø, som er helt eller delvis utenfor
arbeidslivet og som mottar en form for
trygdeytelse. Tiltaket organiseres av oss i
Troms og Finnmark idrettskrets, med et
utstrakt samarbeid med relevante
samarbeidspartnere som involverte idrettslag,
Tromsø kommune og underliggende

institusjoner/tjenester, Troms
fylkeskommunes folkehelseavdeling, NAV og
ulike attføringsbedrifter.

2020 har vært et annerledes år, hvor vii
perioder har måtte holdt stengt grunnet
situasjonen rundt covid-19. Når det har vært
forsvarlige å ha aktivitet har vii perioder hatt
så mye som 15 treningstimer per uke. Vi har
søkelys på bruk av idrettslag i
gjennomføringen av aktivitetene, de
aktiviteter der det er naturlig og der lokale
idrettslag har et tilbud og kompetanse bruker
vi trenere eller andre personer knyttet til
klubben. For 2020 gjelder dette IF Fløya
(volleyball), ATN Kampsportklubb (Thai-Chi
Chuan), Arctic Strike Bowlingklubb (bowling)
og Tromsø Klatreklubb (klatring). Vi leier også
Lerøyhallen fra Tromsø IL (Salpuls). Samtidig
samarbeider vi også med Frisklivssentralen og
Nav om rekruttering.

I forbindelse med aktivitetene «Basseng» og
«Treningsstudio» har vi knyttet til oss andre
aktivitetsleverandører utenfor idretten.
Dette er hovedsakelig for at disse
aktivitetene ikke er kjerneaktiviteter til
noen av våre idrettslag, og for å kunne
levere god nok kompetanse er andre
aktører knyttet til disse aktivitetene. I
forhold til bassengaktiviteten er
Tromsøbadet en samarbeidspart, mens vi
benytter Tromsø Treningssenter som
samarbeidspartner til våre
treningsstudioaktiviteter. Dette
samarbeidet har gått over flere år, og
utvikles stadig til det beste for våre

deltakere.

I 2020 hadde vi 195 deltakere. Vi hadde også
planlagt å ha to studenter på utplassering,
men grunnet covid-19 kunne vi da ikke dette,
den ene studenten fikk omgjort
utplasseringen til en skriftlig oppgave om oss i
ApD, mens den andre praksisstudenten fikk
utsatt sin praksis.

forutsigbar støtte over flere år.

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020



Paraidrett

Nytt for 2020 er at Troms og Finnmark
idrettskrets har en egen fagkonsulent som er
ansatt i en 50% stilling. Vi har en målsetting
om flere gode og tilrettelagte aktivitetstilbud
for personer med funksjonsnedsettelse. Dette
arbeidet har pågått kontinuerlig i 2020, i
samspill med idrettsforbundets regionale
fagkonsulenter og de ulike særforbund,
særkretser og idrettsiag.

Medlernsregistrerlng
Per. 31.12.2019 var det 371 registrert
parautøvere i 80 idrettslagene i Troms og

hørselshemmede, som vi til nå ikke har hatt i
vår krets, dette arbeidet fortsetter vi med i
2021.

Treningskompis

Fokuset vårt for arbeidet med paraidrett er
etablering og forsterkning av eksisterende
paratilbud, rekruttering av utøvere og
informasjon om paraidrett.

Gjennom året som har gått har det vært
gjennomført paraidrettskveld i Alta og det har
vært møter med skoler og fagpersoner i
kommuner fra hele storfylket, for å Øke
rekrutteringen, I Tromsø har det blitt jobbet
tett med Tromsø idrettsråd og Olympiatoppen
Nord-Norge for å få til økten «åpen hall)> som
er en lavterskel basistreningstilbud, hvor
parautøvere får oppfølging av to
fysioterapeuter.

Troms og Finnmark idrettskrets setter av
midler som idrettslagene kan i fylket kan søke
om. I 2020 fikk tre idrettslag paramidler fra
oss, Tromsø Skiklubb Langrenn fikk til sitt
eksisterende tilbud, mens Tromsø Pistolklubb
og Kjøllefjord Svømmeklubb fikk midler til
oppstart av ny aktivitet for parautøvere.

Grunnet situasjonen rundt covid-19 har det
kun vært arrangert elektroniske kurs for
paraidretten. Parakonsulentene i alle
idrettskretsene har samarbeidet om disse
kursene, slik at det har vært deltakere fra hele
Norge de gangene det har blitt holdt kurs. Vi
har også jobbet med å etablere aktivitet for

Målet med treningskompis er å få til mer og
bedre organisert aktivitet for mennesker med
behov for bistand. Kommuner som har tatt
ordningen i bruk forvalter ordningen og
knytter brukerne opp mot passende
treningskompiser. ldrettskretsen har
utarbeidet et kurs som brukes for å rekruttere
og lære opp nye treningskompiser for
kommunene. Kursene kjøres ved behov og det
var i 2020 planlagt et kurs i Hammerfest
kommune, i tillegg har det vært dialog med
Honningsvåg kommune om å få til et kurs. Da
Corona situasjonen var en realitet ble det
planlagte kurset utsatt. Når situasjonen i
Norge er tilbake til normalen vil vi se på
muligheten får å få til nye kurs hos de
kommunene som har behov.

e invitasjon p4
wwwsor-varanger.no
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Kvinneløftet

Troms og Finnmark idrettskrets søkte om

midler for å få flere kvinnelige leder i idretten.
Det ble søkt om fire møter fordelt på Alta,

Vadsø, Tromsø og Harstad. Målet var å skape
et lokalt nettverk for kvinner i idretten og
kartlegge fremtidige behov for kurs og
kompeta nseheving.

Kvinneløftet i Alta ble gjennomført 17.
september 2020. Det var totalt 9 deltakere, i
tillegg var leder for idrettsrådet, Henriette

Bismo Eilertsen, organisasjonssjef i Troms og
Finnmark idrettskrets (TFIK), Sylvi Ofstad og
styreleder i TFIK, Geir Knutsen. Programmet
bestod av samtaler mellom deltakere,

foredrag om personlige erfaringer av kvinner i
idretten, gruppearbeid og kartlegging av eget
nettverk. Tillegg var det et
motivasjonsforedrag av Annie Abrahamsen
Wik.

På grunn av koronasituasjon ble de andre

møtene utsatt til 2021.

Lederstjernekurs for kvinner

ldrettskretsen har et mål om å bidra til økt
kvinneandel og deltagelse på alle nivå i
nordnorsk idrett gjennom utdanningstiltak for
kvinner, I samarbeid med Tromsø ldrettsråd
har vi arrangert et lederkurs for kvinner i

Tromsø høsten 2020. Målet med kurset var å
ruste kvinner til å ta på seg oppgaver og verv i
idretten. Kurset skulle opprinnelig være et 32
timers kurs, men ble tilpasset på grunn av

Corona-restriksjoner og ble derfor

gjennomført på 26 timer. 26 kvinner
gjennomførte kurset.

Bedre idrettsiag
ldrettskretsen arbeider kontinuerlig for å bidra
til at det blir enklere å være idrettslag, og at
mest mulig av den tiden en legger ned i form
av frivillig arbeid brukes på aktivitet. Både ved
at det utvikles gode digitale verktøy, at det gis
tilbud om klubb- og idrettsrådutvikling og at
alle som påtar seg verv og oppgaver i idretten
vet hva som forventes.

Informasjon om, og innsalg av,
klubbutviklingsprosesser er gjort via
www.tromsogfinnmarkik.no og i direkte dialog
med idrettslag. Dette er tiltak som krever
prosessarbeid og fysiske møter. På tross av
koronasituasjonen i 2020 har lyktet i å
gjennomføre en full klubbutviklingsprosess (to
helger) med et idrettslag. Her ble det
utarbeidet en virksomhetsplan, som skal
vedtas på neste årsmøte og brukes
styringsverktøy, i rekrutteringsarbeid og i
planarbeid.

Frittstående organisasjonskurs

Pr. desember er det gjennomført totalt 63
frittstående organisasjonskurs/ moduler. I
2020 har KlubbAdmin-kurs vært prioritert,
fordi det kreves at alle idrettsiag skal benytte
seg av godkjent medlemssystem. KlubbAdmin
er idrettens eget med lemssystem. I tillegg til
dette har det det vært gjennomført
idrettsrådkurs, anleggskurs, økonomikurs og
styrekurs. På grunn av smittesituasjonen mot
slutten av 2020 ble 18 planlagte kurs utsatt til
2021.

I D

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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Råd og veiledning

Dialog med idrettslag pågår fortløpende vedr.
krav om godkjent medlemssystem, årsmøte-
gjennomføring og evt. behov for opplæring i

disse sammenhengene.

Faglig påfyll til kurslærere og veiledere

Fire veiledere deltok på nasjonal
veiledersamling i begynnelsen av mars. Syv
kurslærere var meldt på nasjonal

kurslærersamling i slutten av mars. Denne ble
avlyst på grunn av koronautbrudd.

Også den regionale nettverkssamlingen for
kurslærére og veiledere ble avlyst av denne
grunn i 2020.

Årsmøte og samordnet rapportering

Idrettslagene har blitt informert angående
gjeldende frister gjennom nyhetsbrevet og via
hjemmesiden.

drettskretsen har jevnlig vært i kontakt med
idrettslag som har spørsmål angående
gjeldende lovverk og gitt veiledning.

ldrettskretsen har gjennomført

kvalitetskontroll av tall som ble innrapportert
under samordnet rapportering. Idrettslag som
hadde store avvik fra fjorårets tall, ble bedt
om å forklare avviket. Idrettsiag som ikke
gjennomførte samordnet rapportering, ble
fulgt opp med en medlemsundersøkelse for å
kartlegge forholdene i idrettslaget og se at
loven blir fulgt.

Kontrollarbeid og kvalitetssikring

Idrettslag som ikke har overholdt frister har
blitt kontaktet direkte i forbindelse med
samordnet rapportering, momskompensasjon
og medlemsundersøkelser.

ldrettskretsen gjennomførte kontroll av
momskompensasjonssøknader i samarbeid
med økonomiavdelingen i NIF.

Troms og Finnmark idrettskrets har bistått og
kontrollert LAM tildelingen som idrettsrådene

gjennomfører på høsten.

Konfl i ktsaker

ldrettskretsen har bistått flere idrettslag med
veiledning i konfliktsaker i idrettslag i
samarbeid med juridisk avdeling i NIF.

Bidra til at alle idrettslag i TFIK benytter

godkjent med lemssystem og har
opprettet betalingslØsning i systemet.

Troms og Finnmark idrettskrets har ringt til
idrettslag uten godkjent medlemssystem og
fulgt opp idrettslagene som enda ikke har
opprettet en betalingsløsning i systemet. Nye
idrettslag har fått tilbud om kurs så de
benytter et godkjent medlemssystem fra
starten.

Informere om IL’s digitalt verktøy

Idrettslagene har fått veiledning og bistand i

tilfeller der de digitale løsninger har bydd på
problemer. Lagene som har ønsket det har fått
tilbud om kurs i idrettens digitale
medlemssystem.

Idrettens rapporterings- og lT-verktØy

Det er gjennomført KlubbAdmin-kurs er
gjennomført i alle syv soner (totalt 14 kurs,
ref. frittstående organisasjonskurs 1.1). Det er
gjennomført et kurs i Teams-bruk ved

årsmøtegjennomføring.

Mål 2: Idretten vil at det å være frivillig skal
oppleves som et meningsfullt fellesskap til
det beste for en selv, idrettslagets
medlemmer og lokalsamfunnet

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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Ungdomsiøftet

ldrettskretsens mål er å arbeide for at flere
ungdommer tar tillitsverv og posisjoner i norsk
idrett. Ungdomsiøftet er norsk idretts tiårige
satsning frem mot 2022 for å rekruttere og
beholde flere ungdommer i idretten. Målet er
at ungdom skal være med lengst mulig, også i
rollen som ledere. Ung medbestemmelse er
nøkkelen i ungdomsløftet, slik at ungdom kan
ta større ansvar for eget idrettsmiljø. Dette
krever kompetanse og at ungdommen får
plass til å være med der beslutningene tas.
Troms og Fin nmark idrettskrets synes det er
viktig å ta vare på ungdommen. Vi har blant
annet vedtatt at idrettskretsen i det nordligste

fylket skal ha minst et styremedlem under 26
år. Vi oppfordrer også våre idrettslag til ha
med ungdom i sitt styre. Skal vi satse på
ungdom må vi også gi de den tryggheten og
den faglige tyngden de behøver for å være en
tydelig og god leder. Dette gjør vi gjennom å
arrangere lederkurs for ungdom i alderen 15-
19 år, og ved å etablere et ungdomsnettverk
for ungdom med lederverv. I tillegg til kurs og
nettverk rekrutterer vi ungdom til utvalg og
komiteer vi ser er nyttige for ungdommen og
som kan gi de nye muligheter til å utvikle seg,
også på tvers av landegrensene i nord.

Lederkurs for ungdom:

Kurset består av teori og praksis og gir
deltagere en innføring i ledelsesverktøy.
Andre tema er selvtillit, selvfølelse og

kommunikasjon. Her mØtes ungdom på tvers
av idretter og knytter nye vennskap. Kurset er
delt opp i to deler, del 1 og del 2 som
gjennomføres over to kurs helger. Det rulleres

på hvor i fylket kurset settes opp fra år til år.
Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å ha en
kursdel i tidligere Troms, og en del i tidligere

UNGDOMSLØFTET -

IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Idr.tt for .11. Ungt ledorn.p F.n.tId.rn Ut.v.f.

IDRETTENS VERDIGRUNNLAG

Finnmark hvert år. I september 2020
arrangerte vi del 1 av kurset i Alta. Kurset var
fulltegnet med 20 deltagere. Del 2 av kurset
skulle opprinnelig gjennomføres i Tromsø i
november, men ble grunnet Corona
restriksjoner utsatt til 2021.

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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Nettverk for unge idrettsledere i
styreverv:

Med støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge,

Samfunnsløftet, har idrettskretsen invitert til
et ungdomsnettverk. Målgruppen er ungdom i
alderen 18-26 år med styreverv i idretten. I
april søkte vi etter ungdom som ville være
med i nettverket. 15 ungdom tok da kontakt
og ville være med i vårt nettverk. Nettverket
skal gi ungdommen fagligpåfyll og
erfaringsutveksling. Vi skulle ha første
nettverkssamling i Tromsø høsten 2020, men
ble også grunnet Corona restriksjoner utsatt til
2021.

Mentorprogram for unge ledere

Otilie Næss 20 år
fra Vadsø, ble på

tinget i 2019

valgt inn som

styremedlem i

den nye

sammenslåtte
idrettskretsen.

Otilie er styrets

ungdomsrepresentant under 26 år, og satt
også som styremedlem i tidligere Finnmark
idrettskrets. Otilie har i perioden 2019-2020
deltatt på Norges idrettsforbund (NIF) sitt
mentorprogram for unge ledertalenter.
Mentor programmet skal legge til rette for at
deltagerne skal få en arena for personlig
utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging. For
å få til dette kobles deltagerne opp med en

mentor. Otilie ble koblet opp med tidligere
styremedlem i NIF og politiker Anne Berit
Figenschau. Sammen skapte de to et unikt
bånd som førte til personlig utvikling for dem
begge.

Ungdommens fylkesråd

Sunna Svendsen 15 år fra Karasjok
Svømmeklubb, deltok i 2019 på
idrettskretsens lederkurs for ungdom. Da
Troms og Finnmark fylke i februar søkte etter
engasjerte ungdom til ungdommens fylkesting
i Tromsø, var Sunna en flott representant å
sende. Her ble hun valgt inn i styre i
Ungdommens fylkesråd som skal jobbe for å
ivareta ungdoms interesser i fylkespolitikken,
og sørge for at ungdom blir hørt.

Mål 3: Sikre at idrettsiag har økonomi og
tilstrekkelig frivillighet til at det kan tilby
medlemmer og lokalmiljø god
idrettsaktivitet.

Samarbeide med idrettsrådene for å
bedre idrettslagenes rammevilkår lokalt

1tiden mars og ut året har det vært veldig tett
dialog mellom idrettskretsen og idrettsrådene
for kartleggingen av økonomiske tap i
forbindelse med Koronakrisen. Dialog i forhold
til hvordan en skal arbeide og samarbeide for
best mulig rammebetingelser lokalt skulle
gjennomføres ble gjort i syv Teams-møter, via
tlf.samtafer, i e-post og i fire fysiske møter. I
siste del av 2020 konsentrerte en seg om å
motivere til gjenåpning av idrettsanlegg og
aktivitet!

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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Tilby kompentansetiltak innenfor

Økonomi og tilby juridisk og

organisatorisk veiledning

Det er gjennomført 4

Økonomikurs/moduler

ldrettskretsen har gjennom hele året vært
tilgjengelig for å bistå med juridisk og
organisatorisk veiledning innenfor økonomi
for å sikre en forsvarlig og god økonomistyring
i idrettsiagene. ldrettskretsen har fulgt opp
henvendelser om idrettslag som har hatt
utfordringer og bistått med råd og veiledning
samt tilbud av kurs.

Mål 1: Idretten vil at det skal bygges anlegg
slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres

Flere og bedre anlegg
Utnevnt et anleggsutvalg

Følgende sitter i idrettskretsens anleggsutvalg
pr 2020:

• Andrè Lind (leder)—TFIK

• Otilie Næss — TFIK

• Torkjell iohnsen — TFIK og Finnmark
Fotba llkrets

• Tor Charles Holmgren — Friidrett, Sør-
Troms

• Frode Rinnan —Tromsø idrettsråd

• Hege lngebrigtsen — Troms og
Finnmark Bedriftsidrettskrets

• Bjørn Roald Mikkelsen —Skiidrett,

Vest-Finnmark

• Rolf Hillesøy — Troms Fotballkrets

Representanter er utnevnt fra særkrets og
idrettsråd. Tor Charles Holmgren og Bjørn
Roald Mikkelsen er med videre fra tidligere
anleggsutvalg i henholdsvis Troms 1K og
Finnmark lKforå bevare kontinuitet i arbeidet
i en ny fase.

Gjennomføre prosess med IR, særidrett og
utarbeide vår egen prioritering i regional
arileggsplan

Det er startet en prosess i 2020 med å
utarbeide en felles anleggsplan for den nye
idrettskretsen Troms og Finnmark. Selve
plandokumentet er nær ferdigstillelse, mens
prosess med prioritering og kriterier for
prioritering fortsetter inn i 2021. Det er
innhentet ny statistikk for å visualisere
anleggsdekning i ulike idretter. Fremdriften er
noe utsatt grunnet covid-19 pandemien.

Tildele midler fra TFIK anleggsfond

Slik vil de at det nye 130-
millionersbygget på
Tromseya skal bli

Tankene om iva oe nyC ar! ‘.‘t skal ,r,nIOn r klare.

nr’æ flW

Det er tildelt kr 1.200.000 fra TFIK
anleggsfond, der kr 200.000 er midler
omdisponert fra idrettskretsens egne midler.
Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge
finansierer anleggsfondet. Det ble mottatt en
søknadssum på kr 4.055.000, fordelt på 19
søknader fra idrettsorganisasjoner.

Følgende idrettsorganisasjoner mottok støtte i
2020:

• IF Fløya —kr200.000

• Hammerfest og Kvalsund Golfklubb —

kr 100.000

• Alta IF — kr 150.000

• Kirkenes IF — kr 175.000

• Tromsø Alpinklubb — kr 150.000

L__._ /1
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• Nerskogen IL— kr 50.000

• Nordreisa IL — kr 50.000

• Senja Ski —kr50.000

• Tromsø Pistolklubb — kr 100.000

• Tromsø Skiklubb Langrenn — kr 50.000

• Vadsø Sportskytterklubb — kr 125.000

Gjennomført 11 sonemøter

Det er gjennomført sonemøter digitalt og
fysisk i 2020, der idrettsrådarbeid, anlegg og
anleggsplan har vært tema. Det har vært
avholdt fysiske møter i Øst-Finnmark, Vest
Finnmark, Midt-Troms og Sør-Troms. Det har
vært avholdt digitale møter med samtlige 7
soner i tillegg, med anlegg som viktig tema.
Status for idretten i korona-situasjon,
idrettspolitisk arbeid lokalt, Soneorganisering

og samarbeid i sonene har også vært temaer.

Utarbeide plan for anleggsseminar

Anleggsseminar har utgått i 2020 som følge av
smittesituasjonen under covid-19 pandemien.
Anlegg ble likevel et av temaene under digitalt
ledermøte i oktober.

Delta på aktuelle anleggsmøter i samarbeid
med IR, 5K, kommuner, fylket

ldrettskretsen har deltatt i følgende møter:

• Fylkeskommunens fordeling av
spillemidler

• Fylkeskommunens kurs om
spillemidler

• Troms Fotballkrets prosjektgruppe for
ny storhall i Tromsø

• Idrettskretsens ledermøte, tema
anlegg

• Sonemøter for idrettsråd med anlegg
som tema

Veilede IL til prosesser, benytte

godeidrettsanlegg.no

ldrettskretsens anleggsrådgiver har fulgt opp
idrettslag i forbindelse med nye mulige søkere
til anleggsfond og herunder

anleggsprosjektene deres. Oppfølging har
også omfattet tidligere søkere til
anleggsfondet, idrettslag i startfasen av sine
prosjekter og øvrige idrettslag med
anleggsprosjekt. Det har i tillegg blitt avholdt
to anleggskurs i 2020.

Øvrig oppfølging har vært knyttet til
anleggseiere med store økonomiske tap som
følge av nedstengingen av aktivitet fra mars
2020. Mye ressurser har gått til dette
arbeidet, som videre har vært medvirkende til
endringene mellom krisepakke 1 og 2 for
frivilligheten.

ldrettskretsen har vært sentral i utviklingen av
en ny felles nettside for anlegg gjennom
fagteam anlegg i NIF, rettet mot alle idrettslag,
idrettsråd og særidretten. Troms og Finnmark
idrettskrets har laget en egen versjon av
denne nettsiden, tilpasset idretten hos oss.

Mål 2: Idretten vil at idrettslagenes
kostnader ved bruk av anlegg skal
reduseres

Arbeide for gratis bruk av kommunale
idrettsanlegg for barn og unge

ldrettskretsen har hatt fokus på idrettens
kostnader ved å bruke kommunale anlegg i
koronaperioden, herunder de store
kostnadene som påløper med kommunenes
krav om renhold. Eksempelvis har krav om
profesjonelt utført renhold etter bruk av
anlegg har vært en urimelig kostnad for
frivilligheten i enkelte kommuner. Det har
vært særlig viktig for å ikke begrense tilbudet
barn og unge har for å kunne være i aktivitet i
sine idrettslag som normalt.

Mål 3: Idretten vil ta et miljøansvar i
planlegging, bygging og drift av
idrettsanlegg

Fremme miljøperspektiv i idrettens
aktiviteter, arrangement og anleggsbygging.

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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ldrettskretsen har i slutten av 2020 vært med
å iverksette et prosjekt mot bærekraftig
anleggsutvikling i fagteam anlegg i Norges
idrettsforbund.

ldrettskretsen ønsker å motivere
idrettsorganisasjoner til å tenke miljø i sine
anleggsprosjekter gjennom anleggsfondet. 1K
har satt i sine kriterier at prosjekter må ta
hensyn til miljøet i planleggingen og byggingen
av anlegg.

Samhandling og utvikling

Mål 1: Fremme idrettspolitiske saker for
Troms og Finnmark

«Troms og Finnmark idrettskrets skal være en
organisasjon som fremmer samhandling og
utvikling, både innenfor idrettspalitikk og på
tvers avfagmiljø»

De fire idrettspolitiske satsningsområder som
ble vedtatt på idrettskretstinget i 2019 har
stått i fokus i styrets og administrasjonens
arbeid:
Flere og bedre idrettsanlegg, saneorganisering
av idrettsrådsarbeidet, store
idrettsarrangement i nord, gode rammevilkår
for idretten.
De fire områdene har vært løftet frem og
synliggjort i møter med politikere og innad i
idretten. Det har også vært den røde tråden
på saker og temaer både eksternt og internt.

Utarbeide plan for soner
Soneinndeling er gjennomført: Sør-Troms,
Midt-Troms, Tromsø og omegn, Nord-Troms,
Vest-Finnmark, Midt-Finnmark og Øst
Finnmark. lnndelingen er presentert i
sonemØter med idrettsrådene
særkretser/regioner og idrettsrådsveilederne.

Soneveiledere i idrettsrådarbeidet
Det er rekruttert syv idrettsrådveiledere, som
følger opp idrettsrådene i hver sin sone.

Hilde Lilleng, Sør-Troms
Ralph Simonsen, Midt-Troms
Kirsti Skog, Tromsø og Omegn, inkl. Svalbard
Jan-Arne Jakobsen - Nord-Troms
Bjørn Roald Mikkelsen, Vest-Finnmark
Trond Østgård, Midt-Finnmark
May Bente Eriksen, Øst-Finnmark

De skal:
• Holde jevnilg kontakt med

idrettsrådet. Informere om ulike
idrettspolitiske saker og om
nødvendig bistå ved behandling av
saker.

• Ta initiativ til møte (Teams evt. fysisk
om det er nødvendig) i saker hvor det
er smart at idrettsråd i sonen samler
seg om felles svar.

• Delta i idrettskretsens temamøte(r)
med idrettsråd/ idrettsrådene i sonen
der det er naturlig. For eksempel der
idrettsanlegg er tema.

Mål 2: Følge opp og samarbeide med
idrettsråd, organisert i soner

Sonemøter
Soneveilederne, styret og administrasjonen
har sammen gjennomført syv sonemøter via
Teams i 1. halvår. Det ble gjennomført fire
fysiske sonemØter 2. halvår (Øst-Finnmark,
Vest-Finnmark, Sør-Troms og Midt-Troms).
Det er planlagt tre fysiske sonemøter i januar
2021 (Nord-Troms, Tromsø og omegn, Midt-
Fin n mark).

Samarbeide med idrettsråd om tiltak for
idrettslag

Til sammen 14 frittstående organisasjonskurs,
åpen for påmelding, er planlagt og
gjennomført (i alle syv soner). De første fysisk,
deretter via Teams. Lederkurs for kvinner med
innvandrerbakgrunn (26 timer) er gjennomført
som et samarbeid med Tromsø idrettsråd.

ldrettsrådutvikling
ldrettskretsen har i møter med idrettsiag
gjennomgått hva som er idrettsrådets rolle,
med hensikt om å revitalisere eller etablere

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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idrettsråd i fem kommuner; Nordreisa,
Målselv, Lebesby, Gamvik, Kvænangen. Det er
avtalt prosessarbeid i to av disse.

Mål 3: Aktiv samhandling med særidrettene i
Troms og Finn mark

Det er gjennomført mange møter, både
fysiske sonemøter og teams-møter med
idrettsråd og særkretser/regioner. I tillegg ble
Ledermøtet arrangert digitalt 25.oktober.
Fokusområder har vært på panderni
situasjonen, anleggsarbeidet, Barents Games,
idrettsrådsarbeid i soner, verditemaer.

Mål 4: Arbeide for videreutvikling av

Bardufosstun id rettssenter gjennom aktivt
ëierskap

TFIK er representert i styret for Bardufosstun

AS med leder Geir Knutsen og styremedlem

Jan-Harald Jansen og med organisasjonssjef
som varamedlem med fast deltakelse i

møtene.
Hovedfokus har vært driften i
pandemisituasjonen og den økonomiske
situasjonen. Det er gjennomført månedlige

styremøter på teams, samt ett fysisk møte
24.a ugust.

Krisepakker
ldrettskretsen har jobbet aktivt med å
kartlegge og fremvise de økonomiske
konsekvensene for idrettsiag som følge av
covid-19 mistet store arrangementsinntekter i
2020. Dette har vært en del av Norges
idrettsforbunds landsomfattende kartlegging,
og videre politisk arbeid for å sikre krisepakker
fra regjeringen til frivilligheten for å
kompensere inntektsbortfallet.

ldrettskretsen har deltatt i referansegruppe til
nettverket Arctic Meetings, for å knytte

nærmere samarbeid med reiselivet og
næringslivet i Nord-Norge i
arrangementssammenheng. Dette skal
videreføres til et prosjekt sammen med Visit
Tromsø og andre mulige samarbeidspartnere
for å styrke arrangementskompetansen i
idretten i nord, samt skape oppmerksomhet
rundt idrettsarrangementenes

Mål 6: Være en idrettspolitisk støttespiller og
fremme gode rammer for idrettsarrangement i
Troms og Finnmark

samfunnsøkonomiske gevinst.

TFIK har fortsatt sitt arbeid i å støtte opp om
store idrettsarrangement under planlegging
og videreutvikling, herunder i møte med
Finnmarksløpet og med deltakelse i Narvik
VMs arrangement under deres VM for juniorer
i mars.
I samarbeid med Tromsø idrettsråd har vi
besluttet å søke om NM-veka vinter til
Tromsø, fortrinnsvis i 2023.

Mål 7: Arbeide for videreutvikling av folk-til-folk
samarbeidet innenfor idrett i Barentsregionen

Delta i BSCN, BSC
TFIK har vært representert i BSCN med to
representanter i styret, Inger-Lise Brones og
Gunn Heidi Henriksen. Sylvi Ofstad
representerer Norge i BSC fra Troms og
Finnmark. Magnus Leonhardsen har som
prosjektieder for BSG21 i Tromsø og BWG22 i
Alta vært tilstede i alle styremøter i 2020, med
formål om å orientere om framdrift i
prosjektet.

Utvikle og gjennomføre Barents Games
TFIK, BSCN og Tromsø idrettsråd har i 2020
jobbet med å forberede Barents Summer
Games i Tromsø høsten 2021. Det har vært
avholdt fysiske møter med alle
arrangørklubber, med unntak av to. En
arrangørkomite er opprettet og vil fortsette

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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arbeidet i 2021 og i tiden etter grunnet
utsettelse av 8SG21.

Delta BWG Kajaani
ldrettskretsens prosjektieder til BSG 2021 i
Tromsø tok del i planleggingsfasen til lekene i
Kajaani for å sikre erfaringsoverføring, men
gjennomføringen i mars 2020 ble stoppet som
følge av covid-19 utbruddet.

Delta på Barents-seminar
Barents Sports Conference skulle opprinnelig
avholdes høsten 2020 i Piteå, men ble utsatt
grunnet covid-19. Også
prosjektlederseminaret til
Barentssekretariatet høsten 2020 i Tromsø ble
avlyst.

Årsrapport Olympiatoppen Nord
2020

Mål 9: Arbeide for gode rammevilkår til
Olympiatoppen Nord og toppidretten i
Troms og Finnmark

2020 har for Olympiatoppen Nord i likhet med
resten av samfunnet vært preget av korona.
Da landet ble stengt ned i mars hadde vi fokus

på å se hvilke muligheter den endrede
hverdagen kunne gi oss, og hvordan vi kunne
støtte trenere og utøvere gjennom en
krevende tid. Dette med mål om fortsatt å
styrke den daglige treningskvaliteten, de gode
relasjonene i miljøene og forberedelsene til en

ny konkurransesesong.

Oppfølging av utøvere og trenere

Gjennom individuelle samtaler og digitale

treningsøkter har vi kommet enda tettere på

utøverne i de periodene det ikke har vært

mulig å møtes fysisk, og gjennom dette
ivaretatt både den daglige treningskvaliteten
og det enkelte mennesket. Vi har utfordret
trenerne til å bruke mer tid på å forsterke

relasjonen til sine utøvere, og videre utfordre
utØverne til å utforske egen kreativitet og
selvstendighet i treningsarbeidet. Gjennom

webinarer og digitale trenerforum har vi hatt
mulighet til å koble sammen utøvere og
trenere vi følger opp både i Tromsø, Alta,
Narvik og på Mo, og vært tettere på i
evaluerings- og planleggingsarbeidet enn
tidligere. Etter hvert som det har blitt åpnet
mer opp i samfunnet har vi jobbet med å
legge til rette for trening og testing med god
kvalitet for de fremste utøverne i nord, i
trygge omgivelser der smittevernet er godt
ivaretatt.

Vi har gjennomført andre kull av
«Trenerløftet», et prosjekt som har vært
gjennomført i alle Olympiatoppens regioner i
2019 og 2020. I Nord-Norge deltok 6 trenere
fra volleyball, svømming, alpint, langrenn og
skiskyting. Trenerne ble fulgt opp av 2
veiledere, med jevnlige samtaler knyttet til
utviklingsmål satt av trenerne selv, samt 4
fellessamlinger med alle trenerne og
veilederne, for å skape en felles møteplass for
læring og deling av kunnskap

Eget talentutviklingsprosjekt og nye
muligheter

I 2020 fikk vi tilsagn fra Samfunnsløftet på kr.
2425 000 over3 årtilet
talentutviklingsprosjekt for å styrke kunnskap
om toppidrett og talentutvikling i nordnorsk
idrett. Prosjektets oppstart ble i dialog med
Samfunnsløftet utsatt til 2021 da mange av
aktivitetene i prosjektet ikke lot seg
gjennomføre under koronarestriksjonene i
2020. Prosjektet muliggjør det for oss å styrke

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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vår fagkompetanse de neste tre årene innen
talentutvikling og kraft/styrke, med to nye 50

% stillinger. Utover dette har vii 2020 kunne

knytte til oss en fagressurs innen
idrettspsykologi fra Olympiatoppen sentralt
som bidrar inn mot helsenettverket vårt og
med foredrag for prioriterte miljø. Om vi får
fortsette med denne modellen i 2021 er enda
ikke avklart. Vi har også utviklet det
tverrfaglige samarbeidet i helsenettverket
vårt, med månedlige digitale møter for å jobbe
med caser og faglige tema.

I tett samarbeid med Tromsø idrettsråd,
Troms og Finnmark idrettskrets og Tromsdalen
UlL har vii 2020 etablert «åpen hall» for
interesserte og etablerte parautøvere i
TromsØ. Målet med tiltaket er å skape en
møteplass for paraidretten og en mulig ny
rekrutteringsarena i Tromsø, og gjennom tett
dialog mellom aktørene involvert er målet å
styrke de idrettslige karriereveiene innen
paraidretten i nord med flere slike

møteplasser på sikt.

Prestasjonsklyngen Nord

Årets Prestasjonskonferanse ble avlyst. Det er
imidlertid gjennomført 3 samlinger hver for
ledere og talenter i Prestasjonsklyngen Nord,

samt en samling for både ledere og utøvere i
Harstad, med fokus på å lede best i verden.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det å
gjennomføre fysiske samlinger med godt
smittevern var både viktig og etterspurt, og vi
har gjort oss gode erfaringer knyttet til
planlegging og gjennomføring av
arrangementer med ekstra smitteverntiltak. Vi
har fått støtte fra Samfunnsiøftet til å
videreføre prosjektet også i 2021.

Økonomi og tilskudd

Vår drift og aktivitet i 2020 har vært finansiert
gjennom driftstilskudd fra Olympiatoppen
(kr. 1 350 000), Troms og Finnmark
fylkeskommune (kr. 600 000) og Tromsø
kommune (kr. 200 000); prosjekttilskudd fra
Olympiatoppen (kr. 390 000) og

Samfunnsløftet (kr. 500 000); deltakeravgifter
og avtaler om oppfølging med organisasjoner
og miljø (kr. 707 390).

NORGE
cNp
Olympiatoppen
Nord

Paraidrett

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsheretning 2020
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Ansatte

TFIK har følgende ansatte pr 2020

Orga nisasjonssjef: Sylvi Ofstad
Marit Arntzen — klubbutvikling og drettsråd
Magnus Leonhardsen- anlegg og arrangement
da Ruiken — Lov- og organisasjon
Inger Lise Eieland — barne- og ungdomsidrett,
verdiarbeid

Linda Follesø (50%) — kommunikasjon
Tove Pedersen (50%) — organisasjon, kontroller, hederstegn

Olympiatoppen nords ansatte

Trine Lise Andersen, leder
Bjørnar Hauken, administrativ leder
Ingrid Mortensen

Håvard Klemetsen

Nina Røberg, 50%

Kristin Lundestad, 20%
Jorid Degerstrøm, 25%

Regnskap 2020

Regnskap 2020

Overskudd for regnskapsåret 2020: kr.1.053.391.

Herunder har TFIK et overskudd på kr.1.055.308, og Olympiatoppen nord et underskudd på kr.1.917.

Ny egenkapital er kr.6.034.185. Av dette utgjør OLT nords andel kr.1.244.497.

Fortsatt drift:
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningene er
tilstede.

Rettvisende bilde:
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et riktig bilde av ldrettskretsens stilling pr
31.12.2020 og for resultatet av virksomheten 12020.

Sykefravær

Sykefraværet i Troms og Finnmark 1K var på 7,2 %, derav en langtidssykemelding.

Kontorsted

Troms og Finnmark 1K har kontor på Idrettens Hus Tromsø som ligger på Alfheim stadion og i Lakselv
sentrum. I Tromsø er det et idrettsfel!esskap med særkretser innen fotball, håndball, ski,
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bedriftsidrett, bandy, Olympiatoppen NN og idrettsrådet i Tromsø. Det er 20 ansatte på IH Tromsø.
Lakselv har 4 av våre ansatte med til sammen 3 årsverk kontorsted.

Det er et godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med
arbeidet. Det fysiske arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. TFIK forurenser ikke det ytre miljøet
gjennom den daglige virksomheten ved Tromsø eller Lakselv.

NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. I TFIKs styre er 3 av 7 styremedlemmer
kvinner, som utgjør 43 %. Av TFIKs ansatte er 6 av 8 ansatte kvinner.

Covid-19 situasjonen — økonomisk påvirkning og utsikter
Covid-19 situasjonen i 2020 hadde stor påvirkning for idretten. For Troms og Finnmark idrettskrets
har situasjonen medført en relativt stor endring i arbeidsoppgaver, både for administrasjonens
daglige virke og for styrets arbeid. I hovedsak har idrettskretsen hatt følgende arbeidsområder:

• Krisepakker for idretten: utarbeidet faktagrunnlag for idrettens økonomiske konsekvenser,
idrettspolitisk arbeid for regjeringens tildelinger, bistått idrettslagenes arbeid i søknader.

• Informasjonsarbeid overfor idrettslagene: til enhver tid gjeldene regler, råd og bistand i drift.
• Påvirkningsarbeid for gjenåpning av idretten, utarbeidelse av gjenåpningsplan.
• Koordinering og samarbeid med idrettsråd, særkretser/regioner, norsk idrett (NIF, SF),

kommuner, fylkeskommune og Statsforvalteren.

Den økonomiske konsekvensen for TFIK i 2020 har resultert i et større overskudd enn budsjettert da
de totale kostnadene har vært lavere og inntektene har fulgt budsjettet. I enighet med
fylkeskommunen har vi disponert et ekstra tilskudd på kr.500.000 til særkretser/regioner for å hjelpe
de i et økonomisk krevende år for de.

De økonomiske utsiktene for TFIK i 2021 ser grei ut, da vi forventer de samme inntektstilskuddene.
For årene 2022 og fremover er det større usikkerhet da de økonomiske konsekvensene av Covid-19 i
samfunnet for øvrig og for våre tilskuddsgivere kan bli påvirket negativt.

Tromsø 22.mars 2021

Geir Knutsen Inger Lise Brones Jan Harald iansen
styreleder nestleder styremedlem

Lise Hagensen Nytrøen Torkjell Johnsen Otilie Næss
styremedlem styremedlem styremedlem

Andre Lind Sylvi Ofstad
styremedlem organisasjonssjef

Troms og Finnmark idrettskrets, Årsberetning- 2020
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I Troms og Finnmark drettskrets

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Sponsor- og salgsinntekter
Tilskudd
Annen driftsinntekt
Sum clriftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Tilskudd
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

0
i 15324590
2 2212805

17 537 395

0
3 7669859

30 000
4 4559931
5• 4233372

16493 162

I 044 233

0
16 828 526

3 194 871
20 023 397

30 183
7 836 055

30 000
4 278 629
7 165 771

19 340 638
682 759

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

ÅRS RES ULTAT

OVERF. OG DISPONERINGER
Disponering av årsresultat
Overføringer annen egenkapital
Til/fra EK. m. selvpålagte restriksjoner
Sum Disponering av årsresultat

Sum overf. og disponeringer

9 277 34 682
119 12

9158 34669

I 053 391 717 428

453 391
600 000

I 053 391

828 119
(110691)

717 428
I 053 391 717 428

Arsregnskap for Troms og Finnmark idrettskrets Organisasjonsnr. 971577983



. Troms og Finnmark idrettskrets

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12. 2019

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmid ler

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter ol.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

SUM LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandø rgj eld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 288 000
288 000

241 410
91177

332 587

620 587

9 97034
10 573173

670 207
11 7602534

8 272 741

8 893 328

780 128

12 5254057
5 254 057
6034 185

13 432000
432 000

432 000

1198947
14 1228196

2427 143
2 859 143

8 893 328

318 000
318 000

241 410
182 355
423 765

741 765

394 099
538 148
932 247

6 455 374
7 387 621

8 129 386

180 128

4 800 666
4 800 666

4 980 794

432 000
432 000

432 000

i 315 916
i 400 676
2 716 592
3 148 592

8 129 386

7
8

Arsregnskap for Troms og Finnmark idrettskrets Organisasjonsnr. 971577983



Troms og Finnmark idrettskrets I

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020

Tromsø 22. mars 2021

31.12.2019

Geir Knutsen
Leder

Inger Lise Brones
Nestleder

Otilie Næss
Styremedlem

Lise Hagensen Nytrøen
Styremedlem

Jan Harald Jansen
Styremedlem

Torkjell Johnsen
Styremedlem

Andre Lind
Styremedlem

Sylvi Ofstad
Organ i sasjo nssjef

I Arsregnskap for Troms og Finnmark idrettskrets Organisasjonsnr. 971577983 I



I Troms og Finnmark idrettskrets I

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Inntektsføring

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.Sponsorinntekter
inntektsføres over avtaleperioden.Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier
i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Troms og Finnmark idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en
gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger
er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med
lønnskostnader.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har
øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det
inntektsavsetninger.

Sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskrets

Sammenligningstall for 2019 består av regnskapstall for tidligere Troms idrettskrets og tidligere
Finnmark idrettskrets. Interne transaksjoner er eliminert i resultatregnskap 2019 og
balanseregnskap per 31.12.2019.

Noter for Troms og Finnmark idrettskrets Organisasjonsnr. 971577983



I Troms og Finnmark idrettskrets I

Note I - Tilskudd

Noter 2020

gnskapsposten består av: 2020 2019
Rammetilskudd NIF 4 001 416 4 007 875
lAndre tilskudd fra NIF 2 832 759 2 152 584
Troms og Finnmark Fyllkeskommune 6 062 000 6 406 000
Tromsø Kommune 920 000 936 000
Sparebanki i 500 000 2 698 000
Gjensidigestiftelsen 0 100 000
Andre tilskudd 10 934 179 962
VO-tilskudd 73 743 27 579
Tilskudd overført fra tidligere år 852 780 i 200 738
Ubenyttet tilskudd overført til neste år -929 042 -852 780
Sum 15324590 16828526

Note 2 - Annen driftsinntekt
Regnskapsposten består av: 2020 2019
Leieinntekter 458 464 422 029
Kursinntekter/egenandeler 443 239 i 308 319
Momskompensasjon 870 084 989 057
Andre inntekter 441 019 475 466
Sum 2212805 3194871

Note 3 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 12 årsverk i regnskapsåret hvorav 5 i Olympiatoppen Nord.

Regnskapsposten består av: 2020 2019
Lønn fakturert fra NIF 7 693 261 7 328 266
Refusjon sykelønn og foreldrepenger -440 494 -248 616
Andre ytelser fakturert fra NIF 323 056 290 103
Andre lønnskostnader 94 035 91 431
Sum 7 669 859 7 836 055

Alle lønnskostnader i idrettskretsen blir ført brutto i NlFs regnskap og viderefakturert
idrettskretsen.

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i idrettskretsen og kostnaden presentert i
kretsens regnnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.

Revisjonshonorar består av
Revisjon 62 500
Attestasjonsoppgaver 10 000
Samlet honorar til revisor 72 500

Noter for Troms og Finnmark idrettskrets Organisasjonsnr. 971577983



I Troms og Finnmark idrettskrets I

Noter 2020

Revisjonshonorar i 2020 gjelder både Troms ldrettskrets og Finnmark ldrettkrets.

ldrettskretsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Kretsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Kretsens ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år.

Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer og
medlemmer av bedriftsforsamlingen utgjør kr 0.

Spesifikasjon av lønn og andre godtgjørelser på person for ledende ansatte og medlemmer av
styret:

Navn og stillinglfunksjon: . Lønn Andre godtgjorelser

Daglig leder 869 545 8 366
Styrets leder 30 000 5 251
Styremedlemmer 50 000 5 690

Note 4 - Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2020 2019
Tilskudd særforbund og særkretser 2 677 440 2 596 281

Tilskudd idrettslag I 882 491 1 609 743

Tilskudd andre organisasjoner 0 72 605
Sum 4 559 931 4 278 629

Note 5 - Annen driftskostnad

Regnskapsposten består av: 2020 2019
Kontorkostnader i 734 640 2 132 653
IT-kostnader 648 583 674 828
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 59 097 56 476

ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 586 481 810 670
Reise- og oppholdskostnader 900 630 2 749 424

Drift- og vedlikeholdskostnader bygg 182 010 390 389
Deltageravgifter/premier 34 589 144 258
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 87 342 207 073
Sum 4233372 7165771

Noter for Troms og Finnmark idrettskrets Orqanisasionsnr. 971577983



Troms og Finnmark idrettskrets

Noter 2020

Note 6 - Varige driftsmidler

2020 2019
Idrettens Hus Lakselv Sum Sum

Anskaffelseskost 01 .01. 2 592 000 2592 000 2 592 000
Tilgang 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12. 2 592 000 2 592 000 2 592 000

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.

________

Bokført verdi pr 31.12.
Årets avskrivninger
Bygget er ferdig avskrevet i 2030

Note 7 - Investering i Aksjer

Tidligere Troms idrettskrets har mottatt etteroppgjør fra NIF i forbindelse med tidligere salg av
eiendom på Bardufoss. Etteroppgjøret er utgjør kr. 2 112 319 og er gjort opp ved at Troms
idrettskrets har mottatt 14 % av aksjene i Bardufosstun AS. Aksjene er nedskrevet med kr. 1
870 909 til kr. 241 410, noe som utgjør 14 % av bokført egenkapital pr- 31.12.2018 i
Bardufosstun AS.

Note 8 - Andre langsiktige fordringer

Andre langsiktige fodringer er lån til Tromsø Ryttersportklubb

Note 9 - Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for eventuelle tap på kr 30 000.

Note 10 - Andre kortsiktige fordringer

2020 2019
Balanseposten består av:

Diverse opptjente inntekter 552 696 534 531

Forskuddsbetalte kostnader 20 477 0
Andre kortsiktige fordringer 0 3 617

Sum 573173 534531

2 304 000 2 304 000 2 274 000
288 000 288 000 318 000

30 000 30 000 30 000

I Noter for Troms og Finnmark idrettskrets Organisasjonsnr 971577983 I



Troms og Finnmark idrettskrets I

Noter 2020

Note Il - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av bankinnskudd på kr 7 602 534 er det ingen bundne midler midler.

Note 12 - Egenkapital

Annen Annen Sum
egenkapital egenkapital Egenkapital

TFIK OLT
3 554 251 1 246 414 4 980 793Egenkapital pr 01 .Q1

Fra årets resultat 600 000 455 308 -1 917 I 053 391
Egenkapital pr. 31.12 780 128 4 009 559 I 244 497 6 034 184

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Posten består av: 2020 2019

-

For vedlikehold Idrettens hus Lakselv 180 128 180 128
For TFIKs anlegsfond 600 000 0
Sum 780128 180128

Note 13 - øvrig langsiktig gjeld

Torget Eiendommer AS har innvilget idrettskretsen et rente- og avdragsfritt lån på kr 432
000 så lenge idrettskretsen har tilhold på Torgsenteret i Lakselv.

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av: 2020 2019
Påløpte kostnader 186 167 509 059
Forskuddsbetaltl uopptjent inntekt 929 042 852 780
Annen påløpt kostnad og forskuddbetalt inntekt 112 987 38 837

Sum I 228 196 I 400 676

Egenkapital
med

selvpålagte
restriksjoner

180 128

Noter for Troms og Finnmark idrettskrets Organisasjonsnr. 971577983 I
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Kontrolikomiteens beretning for 2020

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Troms og Finnmark idrettskrets

økonomi.

Kontrolikomiteen skal påse at Troms og Finnmark idrettskrets midler er anvendt i henhold til lover,

vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i
samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av idrettstinget. Kontrollkomiteen skal
videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og
forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir
et korrekt uttrykk for Troms og Finnmark idrettskrets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal
ved gjennomgang av regnskapet vurdere Troms og Finnmark idrettskrets finansielle stilling, forvaltning

og drift.

Kontrollkomiteens arbeid har på lik linje med fjoråret vært påvirket av koronasituasjonen (Covid-19),
det har ikke vært fysisk kontakt noe som ikke er optimalt for komiteens arbeid. Tross nesten
«nedstegning» av idretten, nesten ingen konkurranseaktiviteter, lite møtevirksomhet så har
idrettskretsens arbeid blitt utført på en god måte. Komiteen har behandlet Troms og Finnmark
idrettskrets og OLT Nords regnskap og drift. Komiteen har gjennomført et digitalt møte (Teams) der
organisasjonssjef gjennomgikk regnskap/drift 2020. Komiteen har ikke hatt noen dialog med revisor,
under normale omstendigheter ville nok dette vært naturlig.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet

Kontrollkomiteen har gjennomgått styreprotokoller og har ingen merknader til styrets disposisjoner

og vedtak. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Troms og Finnmark

idrettskrets administrasjon. Styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskap for
2020 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen fra Troms og Finnmark idrettskrets

engasjerte revisor.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av

denne beretning. Kontrollkomiteen har ingen merknader til de forelagte regnskap.

Kontrollkomiteens vurdering av Troms og Finnmark idrettskrets finansielle stilling, forvaltning og

drift

Troms og Finnmarks idrettskrets årsregnskap viser et overskudd på kr 1.053.391,- inkludert OLT Nord.

ldrettskretsens egenkapital er i overkant av 6 mill kr. Dette tilsier god og sunn drift.

ldrettskretsens økonomiforvaltning baserer seg i stor grad på faste inntekter og utgifter med små
variabler fra år til år. Dette året er noe annerledes på grunn av koronasituasjonen, aktiviteten har vært

tatt ned og dermed har man forholdsvis store sparte kostnader. Kontrollkomiteen konstaterer at
budsjettet har vært en viktig styringsparameter for styret og ledelsen, vår oppfatning er at
idrettskretsen har hatt god økonomiforvaltning.



Kontrolikomiteen har fått en god orientering av organisasjonssjef og det er av vår oppfatning at

idrettskretsen har meget god og nødvendig driftskompetanse. Kontrollkomiteen anbefaler fortsatt

fokus på den gode forvaltningen og at budsjettet for 2021 blir den styrende parameter.

Konklusjon

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskap
med noter for 2020. Kontrollkomiteen har også fått seg forelagt revisors beretninger for 2020 hvor
revisor har avgitt «ren» beretning.

Kontrollkomiteen avgir med dette en beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av
årsregnskapet og idrettskretsens anliggender for øvrig; herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og årsregnskap for 2020 godkjennes av
idrettskretstinget.

TromsØ, 20.04.2021.

Arne Hammari May Irene Strand Gerhardsen Eivind Bergmo
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til årsmøtet i Troms og Finnmark idrettskrets

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Troms og Finnmark idrettskrets’ årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 053 391.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfØlgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av kretsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengig av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for Øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av Styrets årsberetning 2020.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese Øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi hadde konkludert med at den Øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

Godkjent revisjonsselskap — Autorisert regnskapsførerselskap
Evjenveien 118, 9024 Tomasjord -Telefon 907 89 751 — E-post: janjekrevisjon.no - NO 926 756 524 MVA

Medlem av Den norske Revisorforening
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til kretsens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

https://revisorforeningen.no/révisjonsberetninger

Uttalelse om Øvrige lovmesslge krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kretsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 27. mars 2021

S tsautorisert revisor

Godkjent revisjonsselskap — Autorisert regnskapsførerselskap
Evjenveien 118, 9024 Tomasjord -Telefon 90789751 — E-post: jan@jekrevisjon.no - NO 926 756 524 MVA
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