Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets
Møte:
Dato/tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Sak 102/20-22
Sak 103/20-22
Sak 104/20-22
Sak 105/20-22
Sak 106/20-22
Sak 107/20-22
Sak 108/20-22

Nr.13/2020-22
22.mars 2021
Teams
Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Jan-Harald Jansen, Torkjell Johnsen, Lise
Nytrøen, Andre Lind, Frank Hermansen
Otilie Næss, Siri Eliassen
Godkjenning av innkalling og saksliste
Regnskap TFIK 2020
Budsjett OLT nord 2021
Plan for møter på Svalbard
Kort orientering om kommende saker
Forslag på kandidater til NIF valgkomite og redaksjonskomite
Hendt siden sist

BESLUTNINGSSAKER
Sak 102/20-22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtas. Sak 107 legges til som beslutningssak. Sak 108 legges til som
orienteringssak.
Sak 103/20-22

Regnskap TFIK 2020

Regnskapet for TFIK inkludert Olympiatoppen nord viser et totalt overskudd på kr.1.053.391.
OLT nords avdelinger gikk med et underskudd på kr.1.917. TFIKs avd gikk med et overskudd på
kr.1.055.308.
Overskudd skyldes i hovedsak mindre forbruk på arrangement, reiser, møter og lønn med ei
langtidssykemelding, samt økt inntekt på momskompensasjon.
Deler av overskuddet disponeres til TFIKs anleggsfond. Med 4 års erfaring i anleggsfondsarbeidet ser
vi at dette er midler som er vel anvendt for vår idrett.
Vedtak: Regnskap for TFIK 2020 som viser et overskudd på kr.1.053.391 vedtas.
Kr.600.000 av overskuddet settes av i egenkapitalen med selvpålagte restriksjoner til TFIKs
anleggsfond. Styret vedtar i regulert budsjett hvor mye som disponeres til anleggsfondet pr år.

Sak 104/20-22

Budsjett OLT nord 2021

Budsjett for OLT nord 2021 gjennomgått.
Vedtak: Budsjett for Olympiatoppen nord 2021 vedtas med ei total kostnadsramme på kr.5.157.000
Sak 105/20-22

Plan for møter på Svalbard

Program for reise og plan for møter med idrettslag og Lokalstyre på Svalbard er utarbeidet i dialog
med aktuelle representanter fra Lokalstyre og idrettslag, samt ønsker om tema og saker i møtene.
Situasjonen for Covod-19 pr nå og utsiktene for perioden april-mai gir oss store utfordringer med å
gjennomføre reisen og møtevirksomheten innenfor de restriksjoner som regjeringen har innført og
har gitt signaler om vil vedvare.
Styret vurderer det slik at reisen og møteplanen på Svalbard ikke lar seg gjennomføre på det
planlagte tidspunktet, og vil derfor utsette reisen og programmet til våren 2022.
Vedtak: TFIKs reise og møteplan for Svalbard 6.-9.mai 2021 utsettes til våren 2022 pga Covid-19
restriksjoner.
Sak 107/20-22

Forslag på kandidater til NIF valgkomite og redaksjonskomite

NIF ber om innspill til kandidater til NIFs valgkomite og redaksjonskomite til idrettstinget.
Geir er medlem av den sittende valgkomiteen i NIF, og har svart at han ønsker gjenvalg.
Inger Lise var med i redaksjonskomiteen på NIF ledermøte våren 2020, og fikk erfaring med dette
arbeidet da.
Vedtak: TFIK foreslår at Geir Knutsen innstilles til gjenvalg i NIF valgkomite. Inger Lise Brones foreslås
som medlem av redaksjonskomiteen til idrettstinget 2021.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 106/20-22

Kort orientering om kommende saker

•

Idrettstinget.
NIF har ekstraordinært styremøte 23.mars, der de beslutter hvordan idrettstinget 2021 skal
gejjnomføres. Frist for å melde på deltakere er innen 16.april.

•

Info saker fra NIF ledermøte
- temakveld om e-sport 23.3 og høydehus i april
- trenerattest, påtalenemd, mangfold i styrer

•

Stortingsvalg
NIF planlegger er turne der idrettspresidenten besøker alle idrettskretser i mai-juni + august.
Det er ønskelig at vi utarbeider et forslag på opplegg der vi inkluderer idrettspresidenten,
politikere og idrettslag.

•

Planverk for Troms og Finnmark fylkeskommune er utsatt til juni

Sak 108/20-22

Hendt siden sist

•
•
•
•
•
•
•

17.feb, møte i Barents Sports Committee, Sylvi, Magnus
22.feb, styremøte Barents SC Norway, Inger Lise, Sylvi
25.feb, nettverskmøte nordnorske idrettsledere, Geir, Inger Lise, Sylvi
2.mars, styremøte Bardufosstun AS, Jan Harald, Sylvi
4.-5.mars, NIF Ledersamling, Geir, Inger Lise, Sylvi
17.mars, styremøte Bardufosstun AS, Geir
18.mars, IK ledermøte, Geir, Inger Lise, Sylvi

•

Orientering fra Geir i aktuelle saker: NIFs valgkomites arbeid, nedstyrt drift av Bardufosstun,
NIFs arbeidsgruppe for tingsammensetning, kaffeprat med idrettspresidenten

Vedtak: Orienteringssaker tatt til etterretning.

Sylvi Ofstad, ref

