Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets
Møte:
Dato/tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Saksliste:
Sak 148/20-22
Sak 149/20-22
Sak 150/20-22
Sak 151/20-22
Sak 152/20-22
Sak 153/20-22
Sak 154/20-22
Sak 155/20-22

Nr.18/2020-22
10.november 2021 kl.18:00-19:15
Teams
Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Lise Nytrøen, Jan-Harald Jansen, Torkjell
Johnsen, Andre Lind, Frank Hermansen
Otilie Næss

Godkjenning av innkalling og saksliste
TFIK anleggsplan med prioriterte anlegg
Høringssvar Strategisk viktige anlegg for TFIK
Oppnevning av kandidater til Heimevernet
Svar høring lovnormer
Styremøte i desember
Hendt siden sist
Eventuelt

BESLUTNINGSSAKER
Sak 148/20-22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling sendt 4.11, ettersendt utfyllende saksdokumenter i sak 150 og 152.
Vedtak: Innkalling og saksliste vedtatt.
Sak 149/20-22

TFIK anleggsplan med prioriterte anlegg

TFIK anleggsplan ble gjennomgått som en repetisjon av en grundig gjennomgang i styremøtet i
august.
Vedtak:
TFIK anleggsplan liste over prioriterte anlegg vedtas.

Sak 150/20-22

Høringssvar Strategisk viktige anlegg for TFIK

NIF har utarbeidet ei nasjonal liste over «strategisk viktige anlegg» som er sendt på høring til IK og SF
der de ber oss om å prioritere innenfor denne listen for vårt område. NIFs liste er utarbeidet etter
innspill fra IK og SF i 2020-21.
«Større trenings- og rekrutteringsanlegg» er ikke en del av denne prioriteringslisten.
De 6 anleggene TFIK har presentert i høringsprosessen er de anleggene som er på NIF-lista og

tilhørende vårt område:
Ishall Kirkenes, Storhall fotball Tromsø, Flerbrukshall Altaparken, Arktisk arena ski Tromsø,
Arrangementsanlegg innendørsidretter Tromsø, Innendørsfriidrettsarena Tromsø.
TFIK har gjennomført dialog og flere møter med aktuelle anleggsutbyggere, kommuner, idrettsråd og
særkretser i løpet av høsten.
Den formelle høringsprosessen har vært gjennomført slik:
1) Idrettshelga 30.okt Tromsø, ledermøtet
Presentasjon av 6 aktuelle strategisk viktige anlegg.
Innspill og debatt i saken. 8 idrettsråd og 6 særkretser/regioner deltok.
2) Skriftlig høring fra Idrettsråd og særkretser/regioner.
Svar gitt fra 2 idrettsråd og 2 særkretser.
3) 9.nov, Møte med nordnorsk idrettsnettverk og særkretser/regioner på teams
1 idrettsråd og 3 særkretser deltok.
Møte med aktuelle kommuner under Agenda NN ble avlyst pga Covid-restriksjoner.
Innspill i prosessene har pekt på at vi bør vektlegge realismen angående om anleggene lar seg
realisere i neste 6 års periode. Herunder er følgende viktig å vektlegge for hvert anlegg: avklart tomt,
reguleringsstatus, finansieringsplan.
Styret har valgt å ta med Ishall i Harstad som et syvende anlegg, da dette er kommet som forslag med
god begrunnelse fra Harstad idrettsråd og Norges Ishockeyforbund region nord i høringsprosessen.
TFIK vil poengtere at dette er innspill på prioritering av «Strategisk viktige anlegg» i hht til NIFs
høring. TFIK vil fortsatt arbeide for og støtte den mer utvidete prioriteringslista for anlegg i vår
anleggsplan som også omhandler «Større trenings- og rekrutteringsanlegg».
Vedtak:
TFIK spiller inn 7 anlegg i Troms og Finnmark til «Strategisk viktige anlegg». Alle de 7 anleggene er
viktig for vår idrett å realisere. Basert på innspill fra idrettsråd, særkretser/regioner og kommuner
samt vurdert hvor i prosessen de ulike anleggene er pr nov 2021 innen kriteriene avklart tomt,
reguleringsstatus, finansieringsplan, gjør TFIK følgende prioritering innen de 7 anleggene:
1. Flerbrukshall Altaparken
2. Storhall fotball Tromsø og Arrangementsanlegg innendørsidretter Tromsø
3. Ishall Kikenes
Videre i uprioritert rekkefølge:
Innendørsanlegg friidrett Tromsø
Arktisk Arena Tromsø
Ishall Harstad
Begrunnelse for de anlegg som er med samt kriterier for TFIKs prioriteringer tas med i høringssvaret.

Sak 151/20-22

Oppnevning av kandidater til Heimevernet

TFIK skal oppnevne 2 representanter til HV16 og HV-17. Denne oppnevningen er hjemlet i
Forsvarsloven §1, siste ledd «…Landsrådet for Heimevernet, distriktsrådene og heimevernsnemdene
skal sikre HVs samarbeid med sivilbefolkningen».
Det er ønskelig med representant og vara som gjerne er nær ledelsen i kretsen fra IK-styre eller
administrasjonen.
Vedtak: TFIK oppnevner Geir Knutsen og Inger Lise Brones Til HV-17 og HV-16.

Sak 152/20-22

Svar høring lovnormer

Viser til NIFs høringer for oppdatering i NIFs lov, delegasjonsreglement og saksbehandlingsregler for
det nylige opprettete og valgte påtalenemd.
TFIK adm har deltatt på høringsrunder for idrettskretser med juridisk avdeling i NIF.
Vedtak: TFIK tilslutter seg NIFs forslag endringer i lovnorm, delegasjonsreglement og
saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemd.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 153/20-22

Styremøte i desember

Vi har behov for et styremøte i desember.
Følgende saker er på sakslista pr nå: evaluering Idrettshelga, møteplan 2022, oppfølging
stortingsrepresentanter, økonomirapport, anleggsfondet.
Tid og sted for neste styremøte: Tirsdag 7. des kl.18:00 på teams
Fate møtedager for teams-møter i 2022: torsdager

Sak 154/20-22
•
•

Hendt siden sist

29.-31.oktober, Idrettshelga, Tromsø, styret og adm
9.11, nordnorsk idrettsnettverk, Geir, Andre, Sylvi, Magnus

Sak 155/20-22

Eventuelt

Orientering om status for idrettskretstinget 2022.
Status dialog med NIF ang den formelle prosessen med ev oppdeling av idrettskretser jf. oppdeling av
fylkeskommuner.

Sylvi Ofstad, ref

