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Hendt siden sist
Eventuelt

BESLUTNINGSSAKER
Sak 127/20-22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste vedtas. Sak 137 behandles først.

Sak 128/20-22

Økonomirapport

Tilskudd er mottatt i hht budsjett.
Faste kostnader på lønn og drift i hht budsjett, med unntak av merkostnad på IH Lakselv kr.67.000.
Aktivitetskostander på møter, kurs og samlinger lavt til nå i 2021, men planlagt mye aktivitet ila
høsten. Tilskudd til andre er under utbetaling.
Totalt sett skal vi holde oss innenfor budsjetterte kostnader for 2021.
Vedtak: Økonomirapport tas til etterretning.

Sak 129/20-22

Status TFIK Handlingsplan pr aug 2021

Status for «Handlingsplan TFIK 2021 Årsplan» gjennomgått.
Adm har lagt plan for høsten i hht til de mål vi skal levere på for vår idrett.
Vedtak: Status Handlingsplan tas til etterretning.

Sak 130/20-22

Status TFIK styrevedtak

Gjennomgang av oversikt over styrets vedtak i 2022.
Vedtak: Sak om status for gjennomføring av vedtak i styret tas til etterretning.

Sak 131/20-22

Idrettshelga, plan og budsjett

Program for Idrettshelga gjennomgått. Invitasjoner er sendt ut til idrettsråd, våre komiteer,
soneveiledere, særidrett, idrettslag.
Vi holder oss innenfor de budsjetterte rammer vi har på avd 2, 3, 6, 12.
Se også info på vår nettside:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/kalender/idrettshelga-2021/
Vedtak: saken tas til etterretning.

Sak 132/20-22

Høring spillemiddelsøknad 2022

TFIK vil vektlegge at fokus på idrettsanlegg mangler i NIFs prioritering av områder for 2022.
Høringen er sendt til våre idrettsråd, med mulighet til å gi innspill innen 13.sept.
Høringsfrist til NIF er 17.sept.
Vedtak: Orgsjef utarbeider høringssvar basert på innspill i styremøtet. Forslaget sendes til styret for
endelig tilslutning. Innspill fra idrettsråd legges til vårt svar.

Sak 133/20-22

TFIK representasjon til Idrettstinget okt 2021

TFIK har 7 repr på det ekstraordinære idrettstinget 16.-17.oktober på Gardermoen.
I hht planen i juni fortsetter vi med fordelingen 5 fra styret i TFIK og 2 fra idrettsråd.
Styreleder og nestleder bør være delegater. Torkjell og Otilie deltok ikke på idrettstinget i vår, og bør
få mulighet på det ekstraordinære tinget. Alta idrettsråd hadde ikke anledning til å delta i vår, ønsker
å delta nå i oktober. Tromsø idrettsråd er positive til å stille med sin nestleder.
Vedtak:
TFIKs delegater til Idrettstinget blir Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Otilie Næss, Torkjell Johnsen,
Andre Lind, med Jan Harald Jansen som reserve.
Alta idrettsråd og Tromsø idrettsråd stiller med 1 representant hver.
Vi vurderer i lag med Nordland idrettskrets om vi møtes til et NNI-møte på torsdag ettermiddag med
hele styret.

Sak 134/20-22

#tilbaketilidretten – økonomisk støtte

Norsk idretts store gjenåpningskampanje i høst #tilbaketilidretten har som mål å skape aktivitet i alle
idrettslag for å rekruttere tilbake de medlemmer og frivillige vi har mistet, samt nye til idretten.
I TF visste idrettsregistreringen i vår at vi har mistet flere medlemmer enn landsgjennomsnittet.
TFIK har igangsatt felles arbeid med idrettsråd og særkretser for å skape idrettsfestivaler i hver
kommune, spesielt på den felles arrangementsdagen lørdag 25.september.
NIF har lagt til rette for flere ressurser og verktøy som kan benyttes.
TFIK har søkt fylkeskommunen og Sparebank1 NN om ekstra støtte som TFIK kan gi til idrettsråd som
skaper felles aktivitetsdager i lag med idrettslagene.
TFIK mottok kr.103.648 i ekstra korona-tilskudd, 16,6% av tildelt momskomp i 2020 slik alle frivillige
organisasjoner fikk tildelt av regjeringen. Dette er midler vi ikke har budsjettert med.
For å motivere idrettsråd og idrettslag til å skape en type «åpen idrettsdag» i sine kommuner, vil det
hjelpe stort å kunne gi et lite tilskudd for å dekke kostnader til servering, skape ekstra ramme rundt
arrangementet, ev til dekning av kostnader ved bruk av anlegg.
Adm foreslår derfor at vi benytter de ekstra midler vi fikk tildelt som korona-støtte til dette formålet.
Vedtak: TFIK disponerer de tildelte koronamidler med inntil kr.100.000 til idrettsråd/idrettslag som
skaper arrangement i #tilbaketilidretten-kampanjen. Adm lyser ut mulighet til å søke på midler. Ev
tildeling av midler fra andre disponeres til samme formål.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 135/20-22

TFIK Valgkamparrangement

TFIK har invitert til følgende 2 arrangement:
-

Onsdag 8.september kl.17:00 , Alta idrettspark Aronnes
Torsdag 9. september kl.11:30, Fløya arena Tromsø

NIF deltar med idrettspresidenten. Idrettsrådene i Alta og Tromsø og kommunene deltar.
Sentrale poeng er:
-

Hva er idretten i nord sitt behov og utfordringer?
Kraften og verdiskapningen den frivillige idretten er for lokalsamfunnene
Nasjonal idrettspolitikk – hvordan treffer den for idretten i nord?
Hvilke ambisjoner har våre stortingskandidater for idretten vår?

TFIK streamer arrangementene på egen facebook. Media er invitert.
Stortingskandidater har meldt sin deltakelse. De vil bli gitt 5 min til å svare på spørsmål hva de vil
gjøre for idretten i kommende stortingsperiode.

Sak 136/20-22

Idrettens Hus Lakselv

Faktagrunnlag om TFIKs eiendommen i Lakselv ble presentert for styret. Leiekontrakter bør
gjennomgås i nær tid.

Sak 137/20-22
Temasak, presentasjon anleggsarbeid, anleggsplan og
verdiskapningsregnskap
TFIKs arbeid med anleggsrådgiving, anleggsfond og anleggsplan ble presentert, samt hvordan et
verdiregnskap for idrettens verdiskapning kan presenteres.

Sak 138/20-22
-

Hendt siden sist

27.5, møte med Tromsø IR, Arktisk arena
28.-29.mai, Idrettstinget digitalt
9.juni, årsmøte Barents Sport Committee Norway, Geir, Inger-Lise, Sylvi
16.8 møte med Arktisk Arena, skiforbundet, skikretsen, Tromsø IR: Sylvi, Magnus, Inger Lise
23.8, møte i TFIKs hederstegnkomite, Geir, Inger Lise, Ida
24.8, møte i Barents Sports Committee Norway, Geir, Sylvi, Magnus

Sak 139/20-22

Eventuelt

Brev fra NIF «Idrettsstyrets fordeling..» og Informasjon til SF og IK..»
TFIK høstplan.

Vedtak: Orienteringssaker tatt til etterretning.

Sylvi Ofstad, ref

