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STYRETS ÅRSBERETNING

Styret og komiteers sammensetning i 2019

Styret:
Leder: Knut Bjørklund (Harstad)
Nestleder: Jonny Ternlind (Tromsø)
Styremedlemmer: Inger-Lise Brones (Tromsø), Jan-Harald Jansen (Berg), Nina Murberg (Lenvik),
Sebastian Henriksen (Tromsø), Lise Hagensen Nytrøen (Målselv)
Varamedlemmer har trukket seg av private årsaker.

Valgkomite:

Troms lKs valgkomite (valgt i april 2018) ble sammenslått med Finnmarks IKs valgkomite vår 2019.
Troms IKs representanter i den sammenslåtte valgkomiteen: Tor Charles Holmgren (Harstad)
Sissel Stenberg (Lyngen), Sin Eide Storaa (Målselv).
Leder av den sammenslåtte valgkomiteen var Kåre Simensen fra Alta.

Kontrollkomite:
Leder: Frode Karlsen (Kvæfjord)
Medlemmer: Hilde Ovesen (Balsfjord), Ellen Sverdrup (Tromsø)
Varamedlem: Unni Steinlund (Storfjord)

Hederstegnkomiteen:

Leder: Rigmor Hansen Aarrestad (Harstad)
Medlemmer: Jonny Hansen (Tromsø), Hermund Dalvik (Kåfjord)
Varamedlem: Mildrid Fagerli (Kvæfjord)

STYRETS ARBEID

Styret har i 2019 gjennomført 12 styremøter og behandlet 53 saker.

Møtene er avholdt i Tromsø (1), Bardufosstun (2), Harstad (1), skype/tif (6), epost (1).

Styret har vært representert på årsmØter i idrettsråd, i møter med fylket og kommuner, i møter i
Barents Sports Committee, i nasjonale møter i idretten.

Styrets sentrale oppgaver:
Styret har i 2019 hatt størst fokus på:

• Anleggsarbeidet, anleggsfondet

• Sammenslåingsprosess med Finnmark idrettskrets

• Planlegging og gjennomføring av ekstraordinært idrettskretsting

• Forberedelser og deltakelse på ldrettstinget

• Gjennomføring av ldrettskretsledermøte i Harstad

• Gjennomføring av ldrettshelga inkludert 100-årsfest for Troms 1K

• ldrettspolitisk arbeid mot fylkestingvalget

• Høringer i nasjonal idrettspolitikk

• Igangsatt prosjekt flere kvinnelige ledere i Troms-idretten

• Fullført oppfølging av Tromsø Ryttersportsklubb
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ADMINISTRASJONEN

Troms 1K har i utgangen av 2019 følgende 4 stillinger:

Sylvi Ofstad, Organisasjonssjef
Ida Ruiken — vikar for Øivind Hansen (permisjon), Fagleder organisasjon og lov
Magnus Leonhardsen, Anlegg- og Utdanningskonsulent
Thomas Kastnes Nikolaisen, idrettskonsulent

I tillegg har Olympiatoppen Nord Norge følgende stillinger:
Trine Lise Andersen er ansatt i 100 % stilling som avdelingsleder. Ingrid Mortensen er ansatt i 100 %
stilling som prosjektmedarbeider. Bjørnar Hauken 100 % stilling som administrasjonskonsulent.
Håvard Klemetsen 100 % som fagkonsulent. I tillegg har OLT NN faste avtaler om kjøp av tjenester fra
fagko nsu le nter.

HEDERSTEGN

Troms idrettskrets Hederstegnkomité har avholdt 3 møter og ellers arbeidet via e-post og tlf. Tildelte
Hederstegn i 2019 ble utdelt under ldrettshelga i Tromsø 25.-26.oktober.

Hederstegn for administrativ innsats 2019 tildelt:
Odd-Arne Larsen, Tromsø Tae Kwon-Do klubb

Hederstegn for idrettslig prestasjon 2019 tildelt:
Morten Gamst Pedersen, Tromsø IL
Andreas Leknessund, Tromsø Cyckleklubb og Uno X
Sjarmtrollan Idrettslag
Hilde Aders, Kvæfjord IL

lldsjelprisen 2019:
Gunnheid Eidissen Berg, IL Pioner
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HANDLINGSPLAN Troms idrettskrets

Troms idrettskrets ting vedtok ny handlingsplan for 2018-2020 på idrettskretstinget 21april 2018.

Hovedmål for 2018-2020:

• Aktivitet: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det

• Kompetanse: En veldreven idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte
• Anlegg: Flere, bedre og tidsriktige idrettsanlegg

• Samhandling og utvikling: Være en organisasjon som fremmer samhandling og utvikling,
både innenfor idrettspolitikk og på tvers av fagmiljø

Handlingsplanens områder for hovedmål og idrettskretsen aktiviteter i 2019:

Aktivitetsmål:

Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det

Følgende er utført i 2019:

Aktiv på Dagtid
Aktiv på Dagtid (ApD) er et folkehelsetiltak i regi av Troms ldrettskrets rettet mot voksne mennesker
(18-70 år) i Tromsø som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Tiltaket gjøres i samarbeid med
Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, NAV og involverte idrettslag. Tiltaket har som hovedmål å
skape mer fysisk aktivitet hos målgruppen, gjennom lavterskeltilbud og tilrettelegging.

ApD har i 2019 tilbudt 12,5 timer aktivitet pr uke for deltakerne, med hovedsakelig idrettslag som
aktivitetsleverandører. Følgende aktiviteter var representert på timeplanen: Bassengtrening,
Trimsykkel, Treningsstudio, Volleyball, Thai-Chi Chuan, Saltrim, Padel og Bowling. Saltrim er et tiltak
som drives i samarbeid med Frisklivssentralen i Tromsø.

12019 hadde vi 202 deltakere i aktivitet. Snittalderen på deltakerne var 49 år, og hovedtyngden av
deltakerne mottar trygdeytelser i form av uførestønader eller arbeidsavklaringspenger. Tilbudet har
blitt svært godt tatt imot, både blant instanser som jobber med målgruppen, involverte idrettslag og
deltakerne selv. Utvidet årsrapport finnes.

Inkludering i idrettsiag

Troms idrettskrets mottar støtte fra Troms fylkeskommune for at idretten skal gjennomføre tiltak for
å inkludere underrepresenterte grupper i idretten. Arbeidet drives av idrettsrådene i Tromsø, Lenvik
og Harstad, der vii 2019 blant annet har bidratt til å etablere «Aktivitetsguide» i Harstad.

Verdiarbeid

Troms idrettskrets har fortsatt samarbeidet med Troms fotballkrets og Tromsø idrettsråd i

verdiarbeidet med å inkludere alle, med hovedvekt på å motarbeide homohets i idretten. Det er
blant annet arrangert forestillingen «Ingen er homo i 2.divsjon» på Finnsnes.
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Barentsidretten

Troms idrettskrets er representert i Barents Sports Committee Norway (BSCN) med Inger-Lise Brones

og Sylvi Ofstad (observatør). I 2019 ble Barents Summer Games arrangert i Murmansk med en stor

delegasjon med deltakere fra Nord Norge.

I 2019 har vi startet forberedelsene for arrangementene Barents Summer Games Tromsø 2021, samt

Barents Winter Games i Alta i 2022.

Tildeling midler til idretten

Troms 1K tildeler midler til idretten i Troms, herunder:

- Grunnstønad og aktivitetsmidler til særkretser/regioner, kr.1.600.000
- Trenerstipend til trenere som tar utdanning på høyt nivå, kr.50.000
- Midler til idrettslag som har aktivitet for parautøvere, kr.50.000

- lshavskraftfondet til idrettslag med aktivitet for ungdom, kr.100.000

Kompetansemål:
En veldreven idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte

Følgende er utført i 2019:

Gjennomførte kurs og prosesser

TIK endret i 2018 tilnærming i kursvirksomheten fra en kalender-tilnærming til en mer behovsbasert

tilnærming. TIK har i løpet av 2019 gjennomført 49 tiltak innenfor kompetansemidlene. TIK har i løpet

av 2019 gjennomført ca. 60 tiltak innenfor kompetansemidlene. NIF la i sitt tildelingsbrev av
kompetansemidler ekstra fokus på kursene «Klubbens styrearbeid i praksis» og «KlubbAdmin». Dette
har også vært hovedvekten av kurs TIK har gjennomført, samt et Økonomikurs. Utenom disse har det
vært gjennomført en større rekke med klubbtiltak og idrettsrådstiltak som følge av den nye
behovsmodellen. Hverdagen i Troms idrettskrets har dreid mer mot klubbtiltak med et spesielt tema
fremfor kursvirksomhet. Særlig har konfliktsaker i klubb forekommet hyppigere, dette har også
preget klubbtiltak.

Veilederkorpset

TIK har i samarbeid med Nordland og Finnmark arrangert en regional veiledersamling for alle
nordnorske veiledere, samt sendt veiledere på kompetansehevende samlinger i Oslo ved en
anledninger.

U ngdomsnettverk

Troms idrettskrets har jobbet med etablering av et ungdomsnettverk i Troms. Vi har gjort en
kartlegging av aktuell ungdom, i samarbeid med ulike særidretter, samt deltatt i ulike fora nasjonalt
om tematikken. Vi har i samarbeid med Finnmark 1K gjennomført Unge Leder-samling i Lakselv og
Tromsø med 22 deltakere.

lclrettsråd

I 2019 har vi deltatt på årsmøtene til idrettsrådene, der vi har vektlagt aktuell informasjon for
idrettsiagene og utviklingstiltak for idrettsrådene. TIK har bidratt i forberedelsene for sammenslåing
og etablering av Senja idrettsråd og Tjeldsund idrettsråd, samt deltatt på de konstituerende

sammenslåingsmøtene.
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Organisasjonsarbeid

TIK utfører en omfattende organisasjonspleie og kontrollvirksomhet overfor idrettslag, Herunder kan

nevnes informasjon og oppfølging av samordnet rapportering, opptak- og nedlegging av idrettsiag,

veiledning og service, kontrollvirksomhet av klubbdrift og Økonomiske forhold.

Bistand i løsning av konfliktsaker i idrettslag der det anses som nødvendig prioriteres i vårt

organisasjonsarbeid. Dette er ofte ressurs- og tidkrevende prosesser.

TIK har i perioden juni 2017 — mai 2019 hatt Tromsø Ryttersportsklubb under administrasjon, der et

interimsstyre har ansvar for driften av idrettslaget. TRSO har nå tatt over driften av egen klubb.

Kvinneløft

TIK igangsatte et prosjekt for å Øke antall kvinner som tar lederoppgaver i idretten. Vi mottok

kr.10.000 i midler fra NIF til prosjektet. Det ble gjennomført ei samling med 12 kvinner tilstede.

Prosjektet videreføres i den nye idrettskrets.

An Ieggsmå I:
Flere, bedre og tidsriktige idrettsanlegg

Følgende er utført i 2019:

Anleggsutvalget i TIK

Leder: Knut Bjørklund (TIK)
Medlemmer: Inger Lise Brones (TIK), André Lind (Tromsø idrettsråd), Roger Haugnes (Lenvik
idrettsråd), Odd-Magne Utnes (Harstad idrettsråd), Ronald Martinsen (Troms fotballkrets), Tor
Charles Holmgren (Troms friidrettskrets), Einar Sparboe Lysnes (NHF Region Nord), Sylvi Ofstad (TIK)
Daglig drift: Magnus Leonhardsen (TIK)

Anleggsfondet
Administrasjonen v/anleggskonsulent har i 2019 hatt oppfølging av anleggsprosjekter som ble støttet
av fondet i 2018. Oppsummert har anleggsfondet bidratt til fremgang i prosjektene, samt at midlene i
stor grad har vært brukt i tråd med oppgitt formål. Avvik har vært vurdert som forenlig med
overordnet prosjektfremgang.

Troms idrettskrets Anleggsfond 2017-2018 ble videreført da SpareBank i Nord-Norge gjennom

Samfunnsløftet tildelte fondet kr 3.000.000 for 2019-2021. Dette gir sittende anleggsutvalg mandat
til å forvalte midlene i tråd med anleggsmålene i strategiplanen.

Troms idrettskrets tildelte i 2019 gjennom to tildelinger kr 1.000.000 til følgende
idrettslag/prosjekter:

• Arktisk Arena AS — kr 100.000

• Hinnøy Golfklubb — kr 100.00

• Harstad Alpinklubb — kr 110.000

• Kvaløysletta skilag — kr 50.000

• Tromsø Havpadleklubb — kr 60.000
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• Tromsø skøyteklubb - kr 150,000
• Troms Fotballkrets — kr 80.000
• TUIL Ski Tromsda len — kr 150.000

Høst 2019:
• Senja Ski — kr 125.000
• Nordreisa IL—kr 75.000

Norsk idretts anleggspolitikk
Styret i Norges idrettsforbund vedtok våren 2019 en ny anleggspolitikk for norsk idrett, med mål,
strategier og en tydeligere rollefordeling i anleggsarbeidet. Flere og bedre anlegg ble også en av de
fire strategiske satningsområdene i idrettens nye overordnede strategi “Idretten vil!” (tidligere
ldrettspolitisk dokument), som ble vedtatt på ldrettstinget 2019.

TIK har i flere år jobbet strategisk med anlegg, som nå blir en av idrettskretsens nye kjerneoppgaver.
ldrettskretsen vil ha ansvar for å koordinere idrettens innspill inn mot regionale myndigheter, samt
veilede og samarbeide med idrettsråd for å lage en langsiktig samordnet planlegging med tydelige
prioriteringer lokalt. Idrettskretsen vil også ha ansvar for å prioritere viktige regionale anlegg.

Samarbeid i anleggsarbeidet
Troms idrettskrets har i 2019 fortsatt sine gode samarbeid med viktige aktører for å nå
anleggsmålene i strategiplanen.

ldrettsråd og særkretsene:
God dialog med idrettsrådene og særkretsene i fylket er viktig for å være oppdatert på de lokale
planene, Ønskene og anleggsbehovene. De tre største idrettsrådene — Tromsø, Harstad og Lenvik — er
også representert i TIKs anleggsutvalg, sammen med fotball, friidrett og håndball. TIK har startet
arbeidet med ny anleggsplan for Troms ved å samle idrettsråd i soner gjennom sonemøter før
sommeren 2019. Særidrettene vil også gjøre sine prioriteringer i 2020.

Troms fylkeskommune:
Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner i anleggsarbeidet, og innstiller den endelige
spillemiddelfordelingen. TIK har invitert og orientert fylkeskommunen i forbindelse med større
anleggsmøter, og vice versa. Fylkeskommunens økonomiske bidrag til TIK5 virksomhet er essensiell
for å fortsatt kunne utvikle anleggssituasjonen i Troms.

Kommunene i Troms:
Kommunene er meget viktige aktører i anleggssammeneheng, både gjennom planprosesser,
utbygging, drift og tildeling av timer. I løpet av 2018 har TIK hatt god dialog med både administrasjon
og politisk nivå i de kommunene med de nærliggende anleggsplanene og utbygging. Dette vil
videreføres i 2019, også som et resultat av rollefordeling i ny anleggspolitikk.

Gode idrettsanlegg (SIAT, ved NTNU):
Gode idrettsanlegg er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet, NIF og NTNU, og er en
nettløsning som fungerer som oppslagsverk hvor en kan finne relevant informasjon om planlegging,
prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg. TIK og Gode idrettsanlegg har i 2019 fortsatt et
godt samarbeid, og TIK har bidratt for å bedre prosjektmodellen til bygging av idrettsanlegg. TIK
benytter Gode idrettsanlegg for å kvalitetssikre tildeling av midler fra anleggsfondet.
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Samhandling og utviklingsmål:
Være en organisasjon som fremmer samhandling og utvikling, både innenfor
idrettspolitikk og på tvers av fagmiljø

Følgende er utført i 2019:

ldrettshelga 2019

Den 25. og 26. oktober ble ldrettshelga 2019 gjennomført i Tromsø med «Barneidrett-, idrettsglede
for alle)> som tema. Gjennom ulike økter ble undertemaet «økonomi som barriere» belyst fra ulike
vinkler for de rundt 80 deltakere fra idrettslag og idrettsråd i Troms. Deltakerne gjennomførte en
ALLEMED-dugnad for å bevisstgjøres hvordan de sosioøkonomiske forskjeller påvirker barns
deltakelse i idretten. ldrettshelga ble arrangert i samarbeid med Troms fotballkrets, Norges
Håndballforbund Nord Norge, Troms skikrets, Norges Bandyforbund region nord, Tromsø idrettsråd,
Lenvik idrettsråd og Harstad idrettsråd.

ldrettscampus Tromsø

TIK har i samarbeid med UiT idrettshøgskole og de andre idretts-aktørene på Alfheim fortsatt
arbeidet med utvikling av Alfheim som idrettens samling av kompetanse og møtearena for både
toppidrett og idrettsllge møter og seminarer.

Bardufosstun idrettssenter

Norges idrettsforbund har overført eierskapet for Bardufosstun til Bardufosstun AS, der NIF eier 86 %
og Troms idrettskrets 14% av aksjene. Leder av TIK har plass i styret og orgsjef har vara og
o bse rvatørp la ss.

Bardufosstun åpnet ei ny hotellfløy med 10 flotte rom 1.oktober 2018. Samtidig etablerte Bardufoss
Aktivitetsmedisinske senter seg i TIKs gamle lokaler. Bardufosstun har ei meget positiv utvikling som
idrettssenter for landsdelen

Drift Idrettens Hus

ldrettskretsen har ansvar for tilrettelegging og drift av fellesfunksjoner for idrettsorganisasjonene i
Troms. TIK drifter kontorfellesskapet på Idrettens Hus i Tromsø som huser 9 organisasjoner med
tilsammen 20 ansatte.

Etablering av Troms og Finnmark idrettskrets

Sammenslåingsprosessen av TIK og FIK ble igangsatt formelt i januar 2018, med etablering av felles
interimsstyre som består av leder og nestleder av hver av idrettskretsene. Orgjefene har
observatørplass. Orgsjef i TIK er ansatt som administrativ prosjektieder for prosessen og som orgsjef
for den sammenslåtte Troms og Finnmark idrettskrets.

lnterimsstyret har gjennomført totalt 16 møter i prosessen.
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16.november ble det gjennomført ekstraordinært idrettskretsting for både Troms 1K og Finnmark 1K

der sammenslåingen ble vedtatt.

17.november ble det gjennomført ekstraordinært felles idrettskretsting med konstituering av den

nye Troms og Finnmark idrettskrets og valg av nytt styre.

ldrettskretstingene ble avholdt i Tromsø med totalt 104 deltakere, derav 71 stemmeberettigede.

Medlemstall i 2019

Antall medlemsklubber: 386 idrettsiag
Antall idrettsråd: 14 aktive (Berg, Torsken, Gratangen, Svalbard, Ibestad, Kvænangen, Lavangen,
Dyrøy, Storfjord har ikke idrettsråd. For tiden har ikke Nordreisa aktivitet i idrettsrådet)

Antall særkretser/regioner: 32
Antall idretter uten særkrets/regionledd: 14

Pr. 31.12.2018 var det registrert 61203 medlemskap i Troms idrettskrets.
Bedriftsidretten i Troms består av 54 lag og 2760 medlemmer.

Tallene for 2018 er ikke klar før mai 2019 da norsk idrett er gått over til samordnet søknad og
rapportering pr 30.4 hvert år.

Organisasjonsendringer:
Nedlagte idrettslag i 2019: Nye idrettslag i 2019:

Malangshalvøya BK Bocciaklubben Knall
Trondarnes Frilynte Faldskjærms CIub Hålogaland styrkeløftklubb
Trondenes IL Eventyrøya Håndballklubb
Breistrand & Omegn Cykleklubb Salangen Klatreklubb
Tromsø Cricket Ciub Nordlys Hestesportklubb
Tromsø Ultimate Team Nordreisa Helsesportslag

Senja Motorsportklubb
Nedlagte særidrettsgrupper i 2019: Nye særidrettsgrupper i 2019:

Røyken UlL-fotball
Røyken UlL- sykkel Svalbard Turn- Bordtennis
Gratangen IL-ski Grytøy IL- sykkel

Ringvassøy IL-ski
Lyngen/Karnes IL- Allidrett
Andørja Sportsklubb- Gymnastikk og turn

Sammenslåtte idrettslag 2019 Gjenopprettede idrettslag

Tromsø Svømmeskole og Tromsdalen Fotballklubben Foot 04
Kappsvømmingsklubb til Tromsø Svømmeklubb

ØKONOMI

Tilskudd og disponering av midler

“I lag skaper vi aktivitet” 8
Arsberetning 2019 Troms idretiskreLs



Troms idrettskrets mottok kr 1.900.000 i rammetilskudd fra Norges idrettsforbund og
kr 1.000.000 i tilskudd fra Troms fylkeskommune til drift av administrasjon og styret.
ldrettskretsens kjerneoppgaver omfatter organisasjon og lovarbeid for idrettslag og idrettsråd,
økonomioppgaver, kompetansearbeid for idrettsiag og idrettsråd, idrettspolitisk arbeid og satsing,
verdiarbeid og oppfølging/kontakt med idrettsforbundet.

Tilskudd til idretten i Troms
I 2019 fordelte Troms idrettskrets kr 1.600.000 til særkretser/regioner, midler tildelt av Troms
fylkeskommune, herunder kr 600.000,- i grunnstØnad til særkretser/regioner og kr 1.000.000 i
aktivitetsmidler til tiltak regi av særkretser/regioner,
Det er tildelt kr.600.000 til by-idrettsrådenes inkluderingsarbeid.

Idrettslag i Troms mottok kr 13.421.277 i momskompensasjon til frivilligheten for regnskapsåret
2018.
Idrettslagene mottok kr 11.329.738 i Lokale aktivitetsmidler (LAM) i 2019.

REGNSKAP

Regnskap 2019:
Overskudd for regnskapsåret 2019: kr.609.870
Dette er inkludert OLT nord.

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
31.12.2019 og for resultatet av virksomheten i 2019.

Sykefravær
Sykefraværet i Troms 1K var på 1,9 %

Kontorsted
Troms 1K har kontor på Idrettens Hus Tromsø som ligger på Alfheim stadion. Det er et
idrettsfellesskap med særkretser innen fotball, håndball, ski, bedriftsidrett, bandy, Olympiatoppen
NN og idrettsrådet i Tromsø. Det er 21 ansatte på lH Tromsø.

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

NlFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. I TIKs styre er 3 av 7 styremedlemmer
kvinner, som utgjør 43 %. Av TIKs ansatte er 2 av 4 ansatte kvinner.
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Årsberetning for Troms idrettskrets er behandlet av Troms idrettskrets styre i styremøte
19.desember 2019.

Årsberetningen behandles av det nye styret i Troms og Finnmark idrettskrets i styremøte i april 2020,
når regnskap for Troms idrettskrets 2019 behandles.

Årsberetning og regnskap signeres av styret for Troms og Finnmark idrettskrets.

2$ /1ai/-
Geir Knutsen

styreleder

Ct1gv,
Lise Haensen Nyt Øen

styremedlem

Andre Lind
styremedlem

Tromsø 20.42020

Otilie Næss
styremedlem
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Sylvi Ofstad
organisasjonssjef
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Troms idrettskrets

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER

NOTE 2019 2018

Tilskudd

Andre inntekter

Sum driftsinntekter

2 11547719

3oglO 2487223

14 034 942

10 485 856

4 867 802

15 353 659

Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

4 5587784
2 978 085

5 4891163

13 457 033

5571 124
2 801 351
4 536 225

12 908 700

Driftsresultat 577 908 2 444 959

ARSRESuLTAT 609 870

9 586
8 624

1 870 909

-1 869 947

575 012

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Avsetning/selvpålagte restriksjoner
Sum disponering

609870 575012
0 0

609870 575012

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler

Sum finansposter

31 974
12

10 0

31 962

8



Troms idrettskrets

Balanse per 31.desember

EIENDELER

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer

Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

10 241 410

11 182355

423 765

241 410

117 669

359 079

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

6 417135

7 853617

1 270 752

2411 553

11250

2 422 803

Bankinnskudd, kontanter ol. 3805167 2875883

Sum omløpsmidler 5 075 919

5 499 683

5 298 686

5 657 765

NOTE 2019 2018

SUM EIENDELER



Troms idrettskrets

Balanse per 31.desember

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2019 2016

Egenkapital

Sum egenkapital
8 3173482

3 173 482

2 563 612

2 563 612

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

971 781

9 1354420

2326201

1 056 880

2 037 273

3 094 153

Sum gjeld 2 326 201 3 094 153

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 499 683 5 657 765

Geir Knutsen
Styreleder

jovtj1-
Lise Ha,cnscn Nyre

Styremedlem

gs
Andre Lind

Styremedlem

Tiomsr,, den 20.04.2020

,L?G( i1’i)-e--
Toikjell .Johnsen

Styremedlem
Otilie Næss

Styre mccl 1cm

1\

( 3/.(
Sylvi Ofitad

Org.sjef

Nest leder



Troms idrettskrets

Balanse per 31 .desember

EIENDELER

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer

Andre langsiktige fordringer

Sum finansielle anleggsrnidler

Omløpsmidler

Fordringer

10 241 410

11 182355

423 765

241 410

117 669

359 079

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

6 417135

7 853617
1 270 752

2411 553

11 250

2 422 803

Bankinnskudd, kontanter o.I. 3805167 2875883

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

5 075 919

5 499 683

5 298 686

5 657 765

NOTE 2019 2018



Troms idrettskrets

Noter til regnskapet 2019

Note I Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassitisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter 0.1,
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, hankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

lnntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige lilskudd inntektsferes når de er opptjent.
Sponsorinntekter innlektsføres over avtaleperioden.

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.

Skatter
Troms ldrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Note 3

Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2019 2018
Troms Fylkeskommune 3 750 000 4 100 000
Finnmark Fylkeskommune 275 000 375 000
NIF - Rammetilskudd 1 998 652 1 952 908
Overført fra tidligere år 250 000 170 372
NIF Andre tilskudd 1 807 270 1 676 847
Sparebanki 1100000 1 050000
Finnmark idretlskrets 75 000 0
Gjensidige stitelsen 100 000 0
Overført fra forrige år 950 738 593 468
Andre tilskudd 140 000 625 000
Tromsø Kommune 936 000 918 000
Anleggsfond 1 000 000 0
Overført til neste år -834 941 -975 738
Sum 11 547719 10485856

Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2019 2018
Vinning ved avgang driftsmidler 0 2 112 319
Momskompensasjon 311 888 540 941
Kursinntekter 114 675 91 731
Deltakeravgift samlinger og arrangementer 1 184 904 i 179 900
Leieinntekter 312 527 316 951
Div. inntekter 563 229 625 960
Sum 2487223 4867802



Troms idrettskrets

Noter til regnskapet 2019

2019 2018
Lønn fakturert fra NIF 5 502 355 5 600 993
Refusjon sykelønn og foreldrepenger -191 071 -235 907
Andre ytelser fakturert fra NIF 141 211 137 053
Annen personalkostnad 135 289 68 985
Sum 5 587 784 5 571 124

Antall årsverk 9,3 9.3

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i ldrettskretsen ført brutto i NlFs regnskap og
viderefakturert ldrettskretsen.

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

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.

Lønn til org.sjef utgjør kr 849 033 og annen godtgjørelse var kr8811.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr25000 inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og kr. 3 125 inkl. mva til andre attestasionstjenster.
Det er utbetalt honorar til styre med kr. 36 166 i 2019. Det er ikke gitt làn til ansatte pr 31.12.18.

ldrettskretsen er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, Krelsens pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov.
Kretsens ansatte kan velge a gå av med AFP fra fylte 62 ar.

Note 5 Andre driftskostnader
Regnskapsposten bestàr av; 2019 2018
Kontorkostnader 1 232 678 1 364 692
lt-kostnader 373 121 230 862
Idrettsutstyr 45 267 52 519
Reise-og oppholdskostnader 1 616 368 1 036 596
Andre kostnader 1 623 729 i 851 556
Sum 4891 163 4536225

Note 6 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 35 000.

Note 7 Andre kortsiktige fordringer
består av:

Note 8 Egenkapital

Note 9 Annen kortsiktig gjeld

Posten består av; 2019 2018
Uopptjent inntekt 0 450 000
Periodisering tilskudd 834 941 1 434 952
Avsetning - Grunnstønad 0 111 249
Pålopnekostnader 482932 19812
Fond-aktiva nedlagte klubber 36 547 21 260
Sum I 354 420 2 037 273

NotelO Investering i aksjer

Troms idrettskrets har mottatt etteroppgjør fra NIF i forbindelse med tidligere salg av eiendom på Bardufoss.
Etteroppgjøret er utgjør kr. 2 112319 og er gjort opp ved at Troms idrettskrets har mottatt 14 % av aksjene i Bardufosstun AS.
Aksjene er nedskrevet til med kr. i 870 909 til kr. 241 410, noe som utgjør 14% av bokført egenkapital pr. 31.12.2018 i
Bardufosstun AS.

Note 4 Lønns- og personalkostnader

, ...... 2019 2018
Depositum husleie 0 11 250
Påløpte inntekter 850 000 0
Andre kortsiktige fordringer 3 617 0
Sum 853617 11250

2019 2019 2019 2018 2018 2018
Sum annen Sum annen

Tik Olt egenkapital Tik Olt egenkapital
Egenkapital pr 01.01 2 266 498 297 114 2 563 612 2 006 853 -18 253 i 988 600
Årets resultat -339 430 949 300 609 870 259 645 315 367 575 012
Egenkapitalpr,31.12 1927068 1246414 3173482 2266498 297114 2563612



Troms idrettskrets

Noter til regnskapet 2019

Notell Andre langsiktige fordringer

Andre langsiktige fordringer er Iàn til Tromsø Ryttersportsklubb.

Note 12 Fortsatt drift
På tidspunktet for avteggelse av regnskapet er det usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av koronautbruddet.
Alle idrettsarrangementer er stoppet av myndighetene med virkning fra 12. mars 2020.
Situasjonen er i første omgang gjeldende til og med 15. juni 2020.
Det er ikke mulig à tallfeste hvilken betydning dette far for drift og cten finansielle situasjon i fremlidige perioder.

Styret og generalsekretæren bekrefter at så langt man kan vurdere situasjonen ved avleggelsen av dette regnskapet,
er forutsetningen for fortsatt drift er til stede.







Til ldrettskretstinget - Troms og Finnmark ldrettskrets

Kontrollkomiteens beretning tor 7O19

l(ontrollkomiteens oppgaver oB arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NlFs lov § z-Lz er å føre tilsyn med Troms og Finnmark ldrettskrets

økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at Troms og Finnmark ldrettskrets 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 hensiktsrnessig og

forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir

et korrekt uttrykk for Troms og Finnmark ldrettskrets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal

ved gjennomgang av regnskapene vurdere Troms og Finnmark ldrettskrets finansielle stilling,

forualtning og drift,

Kontrollkomiteens arbeid har nok ikke vært helt optimal på grunn av koronasituasjon (Covid-19), noe

som har medfØrt til «nedstengning» av hele landet. Komiteen har behandlet både Troms

ldrettskrets/olT Nord og Finnmark ldrettskrets regnskaper separat. Komiteen har gjennomført et

digitalt mØte {reamsi der organisasjonssjef gjennomgikk begge regnskaper/drift za19'

Kontrollkomiteen har valgt å gi en samlet beretning. Komiteen har ikke hatt noen dialog med revisor,

under normale omstendigheter ville dette vært naturlig'

Kontrollkomateens bemerkninger til regnskapet

Kontrollkomiteen har ikke gjennomgått styrets protokoller og eventuelt andre dokumenter som

komiteen ville ha gjort under normale tilstander. Kontroltkomiteen har fått alle opplysninger som vi

har bedt om fra Troms og Finnmark ldrettskrets administrasjon og fra Troms og Finnmark ldrettskrets

engasjerte revisor. Styrenes årsberetning for 2019 og de styrebehandlede årsregnskaper for 2019 er

gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningene for begge idrettskretse r for 2O\9'

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 regnskaper.

Kontrollkomiteens vurdering av Trorns og Finnmark ldrettskrets finansielle stillinS, forvaltning cg

drift

Troms ldrettskrets {TlK) årsregnskap viser et overskudd på kr 609,870,- inkludert OLT Nord. Finnmark

tdrettskrets årsregnskap viser et overskudd på kr 107.558,-. Den samlede egenkapital er på nærmere

5 mill kr. Dette tilsier god og sunn drift.

Begge idrettskretser økonomiforvaltning baserer seg i stor grad på faste inntekter og utgifter med srnå

variabler fra år til år. Kontrollkomiteen konstaterer at budsjettene har vært en viktig styrinBsparameter

for styret og ledelsen, vår oppfatning er at begge idrettskretser har hatt god økonomiforvaltning.

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

idrettskretsene har god og nødvendig driftskompetanse. Kontrollkomiteen anbefaler fortsatt fokus på



den gode forvaltningen og at budsjettet for 2020 blir den s§rende parameter. Samtidig ser

kontrollkomiteen positivt på at man fortsetter den gode økonomiforvaltningen etter del mal som

Troms ldrettskrets har fulgt.

Konklusjon

Kontrollkomiteen har Bjennomgått styrets årsberetninger for 2019 og de s§rebehandlede

årsregnskaper med noter for 2019. Kontrollkomiteen har også Htt seg forelagt revisors beretninger for

2019 hvor revisor har avgitt «ren» beretnlng.

Kontrollkomiteen avgir med dette en samlet beretning for begge idrettskretser til idrettskretgtinget

om sin gjennomgåelse av årsregnskapene og idrettskretsenes økonomiforvaltning.

Tromsø, 07.O5.2O20.
A;

'r, r'lltlttl)
' v rl*--Jr--"'.+" t t'(^

Arne Ha'mmari
L


