
 

Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets 

Møte: Nr.14/2020-22 

Dato/tid: 26.april 2021 

Sted: Teams 

Til stede: Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Jan-Harald Jansen, Torkjell Johnsen, Lise 
Nytrøen, Andre Lind, Frank Hermansen, 
TFIK valgkomite: Bjørn Roald Mikkelsen, Ralph Simonsen, Doris Nordby 

Frafall: Otilie Næss, Siri Eliassen 
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BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 109/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtas. Sak 119 eventuelt legges til som orienteringssak. 

 

Sak 110/20-22  Økonomirapport Q1 2021 

Kommentar til økonomirapport, kostnader for lønn og drift er i hht budsjett. Kostnader for reiser er 

under budsjett. Inntekter er mottatt/tildelt i hht budsjett. 

Vedtak: Økonomirapport pr Q1 for TFIK tas til etterretning. 

Når vi mottar midlene fra fylkeskommunen utbetales tilskudd til særkretser/regioner etter samme 

nøkkel som tildelingen i 2020. 

 

 

 



Sak 111/20-22  Idrettshelga 2021 

Forslag på plan og innhold for Idrettshelga 2021, 22.-24.okt i Tromsø, med festkveld for utdeling av 

Hederstegn for 2020 og 2021 fremlagt. Gjenåpning av idretten er hovedtema. 

 

Vedtak: TFIK Idrettshelga arrangeres i Tromsø med hovedfokus på gjenåpning av idretten etter 

pandemien og dagsaktuelle idrettspolitiske og organisasjonsmessige temaer. TFIKs Hederstegn for 

2020 og 2021 deles ut under lørdagens festmiddag. 

Adm utarbeider budsjett slik at idrettsråd kan møte med 1 representant der TFIK dekker reise og 

opphold. TFIKs valgkomite, kontrollkomite og soneveiledere inviteres. 

Idrettshelga var planlagt lagt til 22.-24.oktober. Den vurderes flyttet til 29.-31.oktober. 

 

Sak 112/20-22  TFIKs plan for idrettspolitisk arbeid frem mot Stortingsvalg 2021 

NIF og idrettskretser har en samkjørt plan for saker som idretten fremmer for politikere foran 

stortingsvalg. NIF har utfordret oss til å invitere idrettspresidenten til et idrettens valgkamp-

arrangement der vi inviterer med idrettslag og idrettsråd. 

2 forslag: 

1. I forbindelse med Arctic Race og Norway med åpningsdagen i Tromsø 4.-5.august. 

Mange av våre stortingspolitikere og fylkespolitikere er ofte til stede på ARN, og det vil være 

lett å samle flere, samt å få medieoppmerksomhet. Invitere 2 idrettslag og idrettsråd i 

Tromsø-sonen. 

2. Et arrangement i Alta i en av de 2 første ukene av september.  

Invitere 2 idrettslag og idrettsråd i sonen. Invitere aktuelle stortingskandidater og 

fylkespolitikere. 

Vedtak: Styret oppnevner ei arbeidsgruppe med Geir, Inger Lise, Otilie og Frank fra styret samt orgsjef 

som utarbeider et opplegg for begge arrangementene. 

 

Sak 113/20-22  Svar høring Troms og Finnmark fylkeskommunes planstrategi 

TFIK vil gi et svar til fylkeskommunen der vi er tydelige på at idretten bør være mer fremtredende i 

planverket. 

Vedtak: TFIK sender svar på fylkeskommunens høring på planstrategi der vårt budskap er at idretten 

på regionalt og lokalt nivå bør få tydeligere plass og vektlegging i fylkets planverk. 

 

Sak 114/20-22  Dato for TFIK idrettskretsting vår 2022 

Det er ønskelig at vi tidfester dato for vårt idrettskrets-ting i 2022, slik at dette er i sammenheng med 

plan for Barents Winter Games i Alta (25.-27.mars) og samling på Svalbard med møter med idretten + 

lokalstyret, samt forberedelse før TFIK-ting. 

Vedtak: TFIK idrettskretsting legges til 20.-22.mai 2022. TFIKs besøk til idretten på Svalbard legges til 

6.-8.mai 2022. 

 



Sak 115/20-22  TFIKs delegasjon til idrettstinget 2021 

NIFs Idrettsting arrangeres digitalt 28.-29.mai. TFIK har 7 stemmeberettigede representanter. Styret 

har tidligere vedtatt at vi vil invitere 2 idrettsråd til å bekle 2 av våre 7 delegatplasser. NIF har 

utfordret alle til å ivareta aldersspredning og mangfold i delegasjonen. TFIK har forespurt 3 unge 

kandidater der også mangfold kunne ivaretas. Beklageligvis kolliderer datoen for Idrettstinget med 

eksamen for alle 3. I tillegg viser det seg at ei lovendring som ble vedtatt i 2019 gjør at NIFs 

medlemmer i valgkomiteen ikke kan representere sitt organisasjonsledd på Idrettstinget. Det 

medfører at TFIKs leder Geir ikke kan representere TFIK på Idrettstinget. Han deltar i lag med oss som 

observatør. 

Vår delegasjon gjennomfører idrettstinget samlet i Tromsø. 

Vedtak: TFIKs representanter til NIFs Idrettsting 28.-29.mai blir følgende: Inger Lise Brones, Jan 

Harald Jansen, Lise Hagensen Nytrøen, Andre Lind, Frank Hermansen, Bente Ødegård (leder Tromsø 

idrettsråd) og Rigmor Aarrestad (leder Harstad idrettsråd). 

 

Sak 116/20-22  Årsmøte i Barents Sports Committee Norway 

BSCN har innkalt til årsmøte 9.juni 2021 i Tromsø. 

BSCN er en forening som eies av TFIK, NIK og NIF. Hver av eierne kan stille med 3 repr med 

stemmerett på årsmøtet.  

I hht til BSCN lov skal styret i BSCN bestå av: 

- 2 representanter fra styret i idrettskretsene 

- 1 representant fra idrettsstyret i NIF 

- 2 representanter fra særidretter som representerer særidrettene som deltar i Barents-samarbeidet 

som valgkomiteen innstiller.  

TFIK må forberede følgende før årsmøtet: 

1) Foreslå kandidater til styret i BSCN (2 repr fra TFIK/NIK) (frist 9.mai) 
2) Oppnevne 3 fra TFIK som skal repr TFIK på årsmøtet (frist 14.mai) 
3) Forslag på saker som skal behandles på årsmøtet i BSCN (frist 14.mai) 

 

Vedtak: TFIK innstiller Geir Knutsen til styret BSCN.  

TFIK stiller med Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Frank Hermansen på årsmøtet 9.juni 2021.  

 

ORIENTERINGSSAKER   

Sak 117/20-22  Møte med TFIK valgkomite 

TFIK valgkomite deltok på styremøtet for å presentere seg, samt at styremedlemmene presenterte 

seg for valgkomiteen. 

 

Sak 118/20-22  Hendt siden sist 

• 23.mars – NIF e-sport temakveld, Inger-Lise, Torkjell, Sylvi 

• 7.april – NIFs temakveld Simulert høyde, Geir, Inger Lise, Torkjell, Andre, Sylvi 

• 14.april – styremøte Bardufosstun AS, Geir, Jan Harald, Sylvi 



• 15.april – IK ledermøte, Geir, Inger Lise, Sylvi 

• 22.april – styremøte i Barents SCN, Inger Lise, Sylvi, Magnus 

• 25.april – møte i anleggsutvalget, Andre, Torkjell, Otilie, Magnus 

 

Sak 119/20-22  Eventuelt 

- Geir deltar i Tromsø idrettsråd årsmøte 28.4 

- Sylvi deltar i Harstad idrettsråd årsmøte 28.4 

- Viser til epost med beretning fra TFIK kontrollkomite 

- TFIK har sendt ut pressemelding ang vår mening am at idrettens stimuleringspakke for 2021 

ikke treffer for idrettens behov. Det jobbes med dette i samarbeid med andre IK og NIF. 

 
Vedtak: Orienteringssaker tatt til etterretning. 

 

Sylvi Ofstad, ref 


