Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets
Møte:
Dato/tid:
Sted:
Til stede:

Nr.10/2020-22
28.januar 2021 kl.18:00-20:00
Teams
Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Jan-Harald Jansen, Torkjell Johnsen, Lise
Nytrøen, Otilie Næss, Andre Lind, Siri Eliassen, Frank Hermansen

Frafall:
Sak 83/20-22
Sak 84/20-22
Sak 85/20-22
Sak 86/20-22
Sak 87/20-22
Sak 88/20-22
Sak 89/20-22
Sak 90/20-22
Sak 91/20-22
Sak 92/20-22
Sak 93/20-22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Økonomirapport pr.31.12.2020
Budsjett TFIK og OLT NN 2021
Årsberetning TFIK 2020
Årsplan TFIK 2021
Kartlegging ting-sammensetning
Barents Summer Games 2021 Tromsø avlyst/utsatt
Orientering om idrettspolitiske og andre saker
Hendt siden sist
Digitaliseringsprosjekt norsk idrett – finansiering
Gjenåpning av idretten – behov for mer regional tilpasning

BESLUTNINGSSAKER
Sak 83/20-22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtas. Sak 92 og 93 legges til sakslisten.

Sak 84/20-22

Økonomirapport pr.31.12.2020

Økonomirapport pr 31.12.2020 ble gjennomgått.
Økonomirapport viser en prognose på overskudd kr.799.957.
I forhold til budsjett har vi et mindreforbruk på reiser og aktivitet, både for adm og styret.
På avd 4 -apd, 6-utdanning, 7-ungdom/para så blir ubenyttete midler ført over til budsjett 2021.
I avd 1 hadde vi større kostnader på pensjon, IT, ekstra revisjon med 2 x 2019-regnskap i forhold til
budsjett. Resultatet ble likevel større enn budsjettert pga sykerefusjon og mindre kostnader på
reiser.
Vedtak: Økonomirapport pr.3.12.2020 for TFIK tas til etterretning. Regnskap behandles og signeres
når regnskapet er klart. Disponering av overskudd vedtas når ferdig regnskap vedtas.

Sak 85/20-22

Budsjett TFIK - utkast

Forslag på budsjett TFIK 2021 ble gjennomgått.
Inntektstall er basert på forventede tildelinger fra NIF og TFFK.
Vedtak: Foreløpig Budsjett fot TFIK 2021 vedtas med total kostnad på kr.14.083.413. Endelig budsjett
vedtas når tildelinger er mottatt.

Sak 86/20-22

Årsberetning TFIK 2020

Årsberetning ferdigstilles etter innspill på styremøtet samt når regnskapstall er klar. Årsberetningen
signes i et senere møte.
Vedtak: Årsberetning med de innkomne innspill vedtas og ferdigstilles med regnskapstall.

Sak 87/20-22

Årsplan TFIK 2021

Årsplan 2021 er basert på justert og tilpasset årsplan fra 2020. Det vil fortsatt være en del oppgaver
knyttet til Covid-19 situasjonen.
Vedtak: Årsplan TFIK 2021 vedtas. Planen tas opp i styremøte på styremøte i mai og justeres hvis det
er behov.

Sak 88/20-22

Kartlegging ting-sammensetning i NIF

NIF har utnevnt ei arbeidsgruppe som gjør et forarbeid før idrettstinget 2021 i saken om ev endring
på representasjon på idrettens høyeste organ, idrettstinget. NIF innhenter synspunkter fra
organisasjonen i saken.
Vedtak: Arb.gruppe med leder, nestleder og orgsjef utarbeider svar på NIFs spørreundersøkelse
basert på innspill fra styremøtet. TFIKs svar vedtas på styremøte i februar.
Sak 89/20-22

Barents Summer Games 2021 Tromsø avlyst/utsatt

Viser til informasjon fra Barents Sports Committee, der det ble vedtatt i møte 13.januar at Barents
Summer Games 2021 i Tromsø ikke kan arrangeres dette året pga Covid 19.
TFIK adm og DL i BSC jobber nå med å kartlegge om det er mulig å arrangere både BWG i Alta og BSG
Tromsø i 2022, eller om Tromsø må utsettes til 2023.
TFIK har et vedtak om å søke NM-veka 2023 til Tromsø. Adm mener at vi må avvente beslutning ang
arrangementsår for BSG Tromsø før vi søker om NM-veka. Dette fordi vi har behov for å vurdere vår
egen kapasitet og kommunens positivitet til dette.
Vedtak: styret ber adm om å vurdere en ny plan for søknad på NM-veka i Tromsø sett i forhold til når
BSG blir arrangert i Tromsø.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 90/20-22

Orientering om idrettspolitiske og andre saker

Følgende saker ble gitt ei kort orientering om:
- saker idrettsstyret i NIF og IK-ledermøter
- sak fra møte Nordland IK ang nordnorsk nettverk for idrettsledere
- Aktuelle saker til Idrettstinget, spilt inn fra IK: LAM, endring av regelverk slik at IR kan disponere en
prosentandel selv, lovendring slik at det blir tillatt med digitale årsmøter (etter pandemien), IK som
egen post på spillemiddelsøknaden
- Invitasjon fra fotballkretser til kretstingene: Troms FK 20.2, Hålogaland FK 21.2, Finnmark FK 4.2

Sak 91/20-22
•
•
•
•
•
•
•
•

Hendt siden sist

13.1, Styremøte BSC – Sylvi, Magnus
14.1, styremøte BSCN, - Inger Lise, Sylvi, Magnus
14.jan, IK ledermøte- Geir, Inger Lise, Sylvi
11.1, 18.1, 25.1, sonemøter i Nord-Troms, Tromsø og omegn, Midt Finnmark (teams)
13.1, 20.1, 27.1, temamøte Seksuell trakassering og overgrep for IL (teams)
21.1, styremøte Bardufosstun AS, Geir, Jan Harald, Sylvi
21.1, møte TFIK og NIK, Geir, Inger Lise, Sylvi
27.1, møte Kirkenes Puckers, Geir, Sylvi, Magnus

Vedtak: orienteringssaker tatt til etterretning.

BESLUTNINGSSAKER
Sak 92/20-22

Digitaliseringsprosjekt norsk idrett – finansiering

Viser til status for digitaliseringsarbeidet i NIF og behov for deling av finansiering i 2021.
NIF søkte en tilleggsspott i spillemiddelsøknaden i KUD for å fortsette den helt nødvendige
digitaliseringen av norsk idrett, herunder med størst fokus på medlemsdata og sikkerhet.
Denne delen av spillemiddelsøknaden ble ikke innvilget. KUD peker på at dette må innenfor den
tildelte rammen.
NIF foreslår er deling av den manglende finansieringen, der det tas kr.1,6 mill fra idrettskretsenes
tilskudd (utgjør kr.161.000 for TFIK), 3,6 fra SF og 7 mill fra NIF sentralt.
Det har vært flere møter i saken i inneværende uke, og idrettskretser er bedt om å svare til NIF innen
fredag 29.januar.
Forslag til vedtak:
TFIK støtter NIFs forslag til finansieringsplan for digitaliseringen av norsk idrett for 2021.
I vårt svar poengterer vi at vi ser det som svært viktig av NIF legger en forutsigbar langsiktig
finansieringsplan av digitaliseringen
Forslag til vedtak: saken utsettes til styremøte i februar.
Vedtak:
TFIK støtter NIFs forslag til finansieringsplan for digitaliseringen av norsk idrett for 2021.

I vårt svar poengterer vi at vi ser det som svært viktig av NIF legger en forutsigbar langsiktig
finansieringsplan av digitaliseringen.
Etter møte med alle idrettskretser 28.1 kl.20, sluttet vi os til at alle idrettskretser avventer å svare til
NIF og sender et svarbrev i saken der det bes om mer utdypende svar fra NIF.
Styret ga sin tilslutning til dette i epost 29.1.

Sak 93/20-22

Gjenåpning av idretten – behov for mer regional tilpasning

I de siste ukers nye restriksjoner for idretten har situasjonen for idretten i vårt område blitt forverret
betraktelig, og disharmoni med aktiviteter ellers i samfunnet som er tillatt.
At det ikke er tillatt med noen form for arrangement, verken innendørs og utendørs, og at voksne i
breddeidretten ikke får trene innendørs innen den organiserte idretten er svært strenge restriksjoner
sett i forhold til at grupper utenfor idretten og treningssentre kan organisere treninger i grupper
innendørs.
Vi har sett reaksjoner i idretten og vår og fått direkte henvendelser på hvorfor det er slik og hva som
gjøres med dette.
Vedtak: TFIK sender et brev til NIF med kopi til media, våre stortingspolitikere, Statsforvalteren i TF,
særkretser/regioner, idrettsråd der vi ber om en større gjenåpning av idretten i de områder med lavt
smittetrykk.

Sylvi Ofstad, ref

