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Sakenes behandling 
 

SAK 1: GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER 
Innstilling til vedtak: Representantene, kontrollert av Idrettskretsstyret og Kontrollkomiteen, 

godkjennes. 

SAK 2: VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 
a) Dirigent:   

Innstilling:  

b) 2 sekretærer: 

Innstilling: Solveig Nygaard og Marit Arntzen 

c) 2 representanter til å underskrive protokollen: 

d) Redaksjonskomite på 3 medlemmer: 

e) Tellekorps: NIF digital er teknisk arrangør og bruker Go-plenum som stemmeverktøy. 

Innstilling: Idrettskretsstyret foreslår at idrettskretsens administrasjon oppnevnes som tellekorps. 

 

SAK 3: GODKJENNE INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTINGET 
Innkalling til ekstraordinært idrettskretstinget er foretatt i henhold til NIFs lov med 14 dagers varsel 

og utsendt via e-post direkte til alle representasjonsberettigede organisasjonsledd. Innkalling er også 

kunngjort på hjemmesiden. 

Innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

SAK 4: GODKJENNE SAKSLISTE OG FORRETNINGORDEN 
Forretningsorden 

1. Kretstinget gjennomføres på digitalt på teams og ledes teknisk av NIF. 
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2.. Kretstinget ledes av valgt dirigent. 

3. Protokollen føres av de valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet. Forslag og vedtak føres inn i 

tingprotokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 

4. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang. 

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 

Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegnede talere. 

4. Alle forslag må leveres skriftlig og digitalt via GoPlenum. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake 

og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. 

5. Ekstraordinært ting skal bare behandle de saker som står på sakslista  

6. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme, og ingen kan 

stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 

stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater 

enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig 

mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 

halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne anses 

de valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

SAK 5: FREMTIDIG ORGANISERING AV IDRETTSKRETS FOR TROMS OG 

FINNMARK 
 

Som en konsekvens av sammenslåing av fylkeskommuner ble Troms idrettskrets og Finnmark 

idrettskrets sammenslått 1.1.2020. Prosess for sammenslåing ble gjort i hht til vedtak i Norges 

idrettsforbund og ekstraordinære idrettskretsting i Troms og Finnmark idrettskretser 19.november 

2019. 

Følgende vedtak ble fattet 19.november 2019 i ekstraordinært idrettskretsting for etablering av 

Troms og Finnmark idrettskrets:  

Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets slås sammen til Troms og Finnmark idrettskrets med 

virkning fra 1.1.2020, med organisasjonsnummer 971 577 983. Eiendommer som i dag eies av Troms 

idrettskrets og Finnmark idrettskrets samt egenkapital tas med inn i felles eierskap i den nye 

idrettskretsen. Dersom sammenslutningen av fylkeskommunene reverseres i løpet av neste 

stortingsperiode og Troms IK og Finnmark IK igjen blir selvstendige organisasjoner, skal eiendeler og 

egenkapital tilbakeføres slik det ble tatt med inn i sammenslutningen. Det vil si 3 eiendommer som 
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aksjer i Bardufosstun AS og Idrettens Hus Lakselv tilbakeføres til hhv Troms IK og Finnmark IK. 

Egenkapital tilbakeføres forholdsmessig slik den ble tatt med inn i sammenslutningen. 

 

Stortinget har i 2021 innvilget at Troms og Finnmark fylkeskommune får innvilget å reetablere 

tidligere Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune med virkning fra 1.1.2024. 

Norges idrettsforbund har vedtatt krav om konsekvensutredning for de idrettskretser som ønsker å 

søke om å opprette nye idrettskretser som har samsvarende geografiske grenser som nye 

fylkeskommuner. Ei etablering av nye idrettskretser, det vil si hvis Troms og Finnmark idrettskrets 

(TFIK) vil søke å skilles til Troms IK og Finnmark IK, så må det i hht til NIFs lov behandles på 

idrettstinget. Neste Idrettsting er 2.-3.juni 2023. 

Vi viser til sak 11 på idrettskretstinget i Hammerfest 11.-12.juni 2022 i saken, der følgende vedtak ble 

gjort: TFIK igangsetter ei konsekvensutredning. Styret i TFIK engasjerer en ekstern aktør som skal 

utføre utredningen. TFIK innkaller til digitalt ekstraordinært idrettskretsting 6. desember 2022 for å 

behandle saken. Det anbefales at Norges idrettsforbund tar kostnadene med konsekvensutredningen. 

PwC har på oppdrag fra TFIK gjennomført en konsekvensutredning for de to alternativene, en felles 

idrettskrets og to idrettskretser. Rapporten peker på fordeler og ulemper for begge alternativene. 

Rapporten fra PwC ligger ved saken. 

 

TFIK styret har vurdert to aktuelle innstillinger for vedtak i saken til det ekstraordinære 

idrettskretstinget: 

1) Troms og Finnmark idrettskrets fortsetter som en felles idrettskrets 

 

2) Troms og Finnmark idrettskrets søker NIF om å deles opp til henholdsvis Troms idrettskrets 

og Finnmark idrettskrets med like geografiske grenser som hjemmehørende 

fylkeskommuner. 

 

Følgende fordeler og ulemper som er påpekt i rapporten fra Pwc ble vurdert av styret: 

1) Økonomien til to nye kretser vil være strammere, og det vil være behov for å gjøre hardere 

prioriteringer på hva man jobber med ved ei oppdeling, samt at reduksjon i disponibel 

ramme gjør at tilskudd til idretten vil bli betydelig mindre. 

2) Lovpålagte oppgaver vil måtte prioriteres ved ei deling og det vil være mindre rom for å 

jobbe med områder som idrettsanlegg og verdiarbeid med to idrettskretser. 

3) Færre ansatte med to nye idrettskretser gjør at de ansatte vil få flere arbeidsoppgaver, og 

mindre grad kunne spesialisere seg. Dette vil kunne gå ut over støtten til styret og idretten. 

4) Styret vil på kort sikt få mindre kontinuitet med etablering av nye idrettskretser. Mye av 

arbeidet i den første tiden vil måtte gå til oppdeling og ikke idrettspolitikk. 

5) Kretsen vil ha mindre politisk slagkraft som to små kretser, enn som en relativt stor krets. 

6) Geografisk nærhet vil gjøre at det er lettere for de ansatte og styret å ha tett kontakt med 

idretten. 

7) Ulike kulturer på hvordan man har kontakt med idretten, og involverer idretten vil kunne 

tilbakeføres. 
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8) Geografisk nærhet gjør det lettere for idretten å delta på felles arrangement og i 

demokratiske arenaer. 

9) En mindre krets vil gjøre det mulig for flere å delta i styrearbeid. Flere styremedlemmer vil 

gjøre arbeidet med å følge opp idretten lettere for hvert enkelt styremedlem. 

10) Det å følge samme geografiske inndeling som fylket vil gjøre politisk arbeid opp mot fylket og 

stortingsbenken lettere. 

11) En sammenslåing vil gjøre at bekymringer knyttet til at kontoret i Lakselv på sikt legges ned 

blir mindre. Finnmark er i større grad sikret at de vil ha ansatte og et kontor i Finnmark, og at 

de selv styrer dette. 

 

➢ PwC vil legge frem rapporten på det ekstraordinære tinget. 

➢ Styret vil legge frem sine argumenter på det ekstraordinære tinget. Styret vurderer at det er 

både fordeler og ulemper med begge alternativene. Styret vil derfor legge vekt på å lytte til 

idrettsorganisasjonenes argumentasjon i saken. 

 

Styret har vektlagt følgende i sin beslutning til innstilling:  

• Kjennskap til idretten er en fordel i både den daglige oppfølgingen av idretten og styrets 

arbeid. 

• Med et stort geografisk område er det lang og kostbar reisevei for mange til 

idrettskretstinget og Idrettshelga. Det kan medføre mindre deltakelse i demokratiske 

beslutningsmøter. Med et mindre geografisk område blir det lettere å møte idretten i fysiske 

møter. 

• Det vil være lettere å være tilgjengelig og i dialog med idretten for styremedlemmer når 

området og idretten er kjent for styremedlemmene, samt at reiseavstander gir bedre 

mulighet å delta i møter på ukedager. 

• Det vil være en fordel med 1-1 forhold mellom idrettskretsen og fylkeskommunen i både 

planarbeid, samarbeid om anlegg og spillemidler og politisk forhandlinger om rammevilkår. 

Det vil også være større nærhet til stortingspolitikere for å påvirke til nasjonal idrettspolitikk. 

• Fylkene er TFIK sin største finansieringskilde, og TFFK har vedtatt splittelse av fylkene. 

• Beslutningen i saken er av langsiktig karakter. Vi har et stort ansvar som kretsstyre for å legge 

til rette for forutsigbarhet og gode rammebetingelser for idretten og for de ansatte i 

idrettskretsen. 

• En oppdeling er den beste langsiktige løsningen for å skape ro og samhold, og ta bort risikoen 

for framtidige omkamper.  

 

Følgende argumenter er også betydelig, og bør tas med i vurderingen: 

• Med en samlet idrettskrets vil den økonomiske rammen gi en bedre mulighet å opprettholde 

tilskudd til særkretser/regioner og Olympiatoppen nord, samt støtte til idrettsrådenes 

deltakelse på Idrettshelga og idrettskretsting.  

Det vil også være større mulighet til å gjøre satsinger utenom de lovpålagte oppgaver, 

eksempelvis ekstra satsing på anleggsarbeidet, nettverket for unge ledere og fremtidige 

utviklingsarbeider. 

• Med to idrettskretser vil samme type lovpålagte oppgaver utføres i begge idrettskretser da 

det er nødvendig å ha både kjennskap til idrettslagene og myndighet til å utføre oppgavene. 
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• Den administrative ressursen må prioriteres hardere. Det vil være mindre kapasitet til å satse 

på egne valgte områder. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Troms og Finnmark idrettskrets søker Norges idrettsforbund å opprette to nye idrettskretser 

tilsvarende gamle Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets. 

Såfremt det er positivt vedtak på idrettstinget i juni 2023 så innkalles det til ekstraordinære 

idrettskretsting i november 2023 for å reetablere hhv Troms IK og Finnmark IK. 

Valgkomiteen for TFIK deles opp til hhv valgkomite for Troms IK og Finnmark IK og suppleres slik at 

de er fulltallig i hht loven. 

 

Hvis det i sak 5 vedtas å søke om å etablere Troms IK og Finnmark IK må følgende sak behandles: 

Sak 6: Valg av valgkomite for Troms IK og Finnmark IK 
 

TFIKs valgkomite som ble valgt på idrettskretstinget i Hammerfest 12.juni: 

Leder Bjørn Roald Mikkelsen Alta idrettsforening 

Medlem Åshild Strømmesen Skarven IL 

Medlem Otilie Næss Tana Ballklubb 

Varamedlem Tor Charles Holmgren IK Hind 

 

 

Styrets forslag til nye valgkomiteer: 

Valgkomite for Troms idrettskrets: 

Leder Åshild Strømmesen Skarven IL 

Medlem Tor Charles Holmgren IK Hind 

Medlem Siri Eide Storaa Bardufoss OIF 

Varamedlem   

 

Valgkomite for Finnmark idrettskrets: 

Leder Bjørn Roald Mikkelsen Alta idrettsforening 

Medlem Otilie Næss Tana Ballklubb 

Medlem Bente Moen Lindback Porsanger 

Varamedlem Kjell Kålheim Båtsfjord SK 

 

 


