
 

Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets 

Møte: Nr.12/2020-22 

Dato/tid: 15.feb 2021 

Sted: Teams 

Til stede: Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Jan-Harald Jansen, Torkjell Johnsen, Lise 
Nytrøen, Otilie Næss, Andre Lind,  Frank Hermansen 

Frafall: Siri Eliassen 

 

 

Sak 95/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 96/20-22  Svar på NIFs kartlegging sammensetning Idrettsting 

Sak 97/20-22  Svar på kartlegging IK2030 

Sak 98/20-22  Innspill høring spillemiddelregelverk 

Sak 99/20-22  Rapport fra kvinneløft-prosjektet 

Sak 100/20-22  Informasjon om pågående og kommende saker 

Sak 101/20-22  Hendt siden sist  

 

BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 95/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtas. 

 

Sak 96/20-22  Svar på NIFs kartlegging sammensetning Idrettsting 

NIF har bedt om synspunkter på hvordan dagens ting-sammensetning for norsk idrett fungerer i dag, 

og hva som er viktige innspill i en ev ny sammensetning av representanter fra idrettsorganisasjonene. 

Vedtak: TFIK sender sine innspill på NIFs kartlegging av synspunkter på dagens 

representasjonsfordeling på idrettstinget. 

 

Sak 97/20-22  Svar på kartlegging IK2030 

Idrettskretsenes samarbeidsutvalg har utarbeidet et dokument med alternativer for fremtidens ting-

sammensetning som skal diskuteres i fellesskap med de 11 idrettskretser.  

 

Vedtak: TFIK sender sine svar på våre synspunkter for fremtidige modeller for ting-sammensetning til 

idrettskretsenes samarbeidsutvalg. 

 



Sak 98/20-22  Innspill høring spillemiddelregelverk 

NIF har sendt på høring deres forslag på nye satser og kriterier for spillemidler til anlegg. TFIK 

anleggsutvalg har vurdert saken og gitt sitt synspunkt til TFIK styre. 

 

Vedtak:  

Troms og Finnmark idrettskrets stiller seg bak NIFs høringssvar på ordningen. Vi fremhever 

betydning av midler til anleggspolitisk program. Det er også viktig å bevare de eksisterende 

tilleggssatsene i dagens ordning, herunder tillegg for Nord-Norge og pressområder. 

 

ORIENTERINGSSAKER 

 
Sak 99/20-22  Rapport fra kvinneløft-prosjektet 
 
TFIK arbeidsgruppe for vårt prosjekt Kvinneløftet, Inger Lise Brones og Lise Nytrøen, refererte fra sitt 
arbeid. De har satt i gang en kampanje frem mot Kvinnedagen 8.mars der kvinner i våre idretter i 
leder- og trener-roller presenteres på facebook. Det vil skrives en kronikk om behovet for flere 
kvinnelige ledere og trenere i idretten som sendes media i forbindelse med Kvinnedagen.  
 
 

Sak 100/20-22  Informasjon om pågående og kommende saker 

A) Fylkeskommunens planarbeid: 

Satsingsområder er: Klimaomstilling, utjevning av sosiale ulikheter og redusere utenforskap, 

mobilitet og stedsutvikling, en vekstkraftig region. 

Høring: planen blir sendt på høring 4.mars, med høringsfrist 20.apri. 

 

B) Digitalisering i idretten: Idrettsstyret vedtok å videreføre arbeidet og arbeide med forutsigbar 

finansiering fra 2022. 

 

C) Prosess åpning idrett: TFIK har sendt brev til NIF der vi ber om regionale restriksjoner for idretten, 

slik at det blir tillatt med mer idrettsaktivitet i de områder med lavt smittetrykk. Saken er tatt opp 

med Stortingspolitikere. Det har vært god mediedekning omkring vårt budskap. 

 

D) Innkomne saker til idrettstinget:  

Lovendringsforslag: Her kan nevnes: tillate årsmøter digitalt, stryke krav om at alle idrettslag skal 

tilhøre et idrettsråd, lovkrav at kriterier for LAM skal behandles på IRs årsmøte, påtalenemd for 

idretten. 

Andre forslag:  

1) Arbeidsgiver og arbeidsleders ansvar 

2) Forslag om å avvikle forbudet mot å oppholde seg i simulert høyde 

3) Idrettskretsene som egen budsjettpost på spillemiddelsøknaden 

4) Søknad om nytt særforbund (Norge E-sportsforbund) 

5) Utgreiing om det skal søkjast om å få tildelt Special Olympics World Games vinter i Norge 

6) Veileder for internasjonal representasjon 

7) Etablering av to nye særforbund 



Saksdokumenter til idrettstinget er klar 28.april. 

 

E) Rasisme-rapport i norsk idrett: Denne ble presentert av Idrettspresidenten. Det vil bli utarbeidet 

tiltak for å forebygge rasisme i idretten. 

F) Arbeid frem mot Stortingsvalget: Saker og prosess er under utarbeiding i NIF. TFIK vil arbeide med 

dette ila vår-sommer-høst. 

G) Neste styremøte: Mandag 22.mars kl.18:00, teams 

 
 
Sak 101/20-22  Hendt siden sist 
 

• 28.1, IK-ledermøte, Geir, Sylvi 

• 1.2, møte Sp Troms, Inger Lise, Sylvi 

• 2.2, møte NIF og IK, Geir, Sylvi 

• 8.2, møte i TFIK anleggsutvalg, Torkjell, Andre, Otilie, Magnus 

• 8.2, infomøte i Troms og Finnmark fylkeskommune om prosess fylkesplan, Sylvi 

• 9.2, NIF ledermøte, Sylvi 

• 11.2, møte med nordnorske turnkretser og turnforbundet, Inger Lise, Sylvi 

 

Vedtak: Orienteringssaker tatt til etterretning. 

 

Sylvi Ofstad, ref 


